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"הגענו להופעה בלבבות הולמים, וגילינו ארבעים 
כיסאות שלא הספיקו לכל הנשים שגדשו את 
האולם. זה היה המופע הראשון שלנו ואחריו 
המשכנו להופיע עם הרבה פחות חששות, המון 
פידבקים מהסביבה, ובעיקר- אינסוף תפילות"

היו מרוצות ב"ה, סיפרה לי חברה כי 
עיריית ירושלים מסבסדת לאומניות 
מתחילות הופעות לחנוכה באולמי 

תמיר, כאשר גם הוצאות הפרסום 
העירייה.  חשבון  על  הינן 

תאריך  לקבוע  החלטנו 
למופע באולמי תמיר, 

ואפילו פרסמנו 
בעצמנו מודעות, 

בנוסף לפרסומת 
העירייה.  שסבסדה 

ה יום לפני המופע, התקשרתי  ר י א מ ל
ואמרתי לה בחשש: "אילו טיפשות היינו! למה פרסמנו 
עוד מודעות? מספיק בושות יש לנו מאלו שהעירייה 
פרסמה! אילו בושות! אם חברות שלי יגיעו- אני בורחת 
הביתה!" נפנפתי באיום המוחץ, "אני לא מתכוונת להציג 
מול שמונה כסאות מאוישים!" מאירה לא ממש הצליחה 
להרגיע אותי, מה גם שהייתה לחוצה לא פחות... הגענו 
להופעה בלבבות הולמים, וגילינו ארבעים כיסאות שלא 
הספיקו לכל הנשים שגדשו את האולם... זה היה המופע 
הראשון שלנו, ברוך ה', ואחריו המשכנו להופיע עם הרבה 
פחות חששות, המון פידבקים מהסביבה, ובעיקר- אינסוף 

תפילות!"

גב' ציפי גרליץ, מוזיקאית ומנחת סדנאות תיפוף: "כבר 
בתור בחורה ניגנתי הרבה בסמינרים, בהרקדות למחנות 
ובמסיבות וכן ליוויתי תוכניות. בנוסף, ניגנתי בחתונות של 
חצרות אדמו"רים לקהל הנשים באולם נפרד. בשלב מסוים 
הצטרפתי לגב' מלכי לוין המדהימה המפעילה תוכניות 
מגוונות. בתחילה היא הפעילה את התוכנית ואני ליוויתי 
במוזיקה ובשלב מסוים היא זו שדחפה אותי לצאת עם 

תכנית תיפוף משלי.

ההפעלה בתיפוף מחברת אותי למקצוע שלי כתרפיסטית 
במוזיקה, למרות שזו לא פגישה יחידנית בסטודיו, אלא 
הפעלת עשרות עד מאות בנות יחד. ועוד משהו- המילה 
'תיפוף' מעלה בכן, אולי, קונוטציה של בלגן ורעש. אבל 
אם תחשובנה עוד קצת, תיפוף מכיל המון סדר ומבוסס 
על קצב מוסכם. זה כל פעם מדהים אותי מחדש להפעיל 
קבוצות, אפילו בסדר גודל של 500-600 בנות, וכולן יחד 
מתופפות במקצב אחיד. מה שהכי מדהים, זו העובדה 

שהקצב נוצר מהדינמיקה של כל הקהל יחד".

"את החיבור שלי לצילום", כך גם גב' חוה רוזנר, צלמת 
אומנותית ומנוסה, "רכשתי בנוף ילדותי הקסום. התבוננות 

"לכובע שלי שלוש פינות, שלוש פינות לכובע 
שלי"-----

השיר הזה הזדמזם במוחי ללא הרף, מאז ששב עימו 
בני הקטן מהגן. בהחלטה של רגע, חבשתי כובע של 
עיתונאית והלכתי להתחקות אחר כובעים מעט שונים...

מורה או גננת, מתכנתת או מנהלת חשבונות, והכי- עובדת 
השם ועקרת בית- מוזמנת לקרוא על אלו שבחרו דווקא 
במקצוע מרתק ובלתי שגרתי. הן מתפרנסות ממנו 
בהנאה ונפגשות איתך בצמתים מעניינים בחיים. 
אחרי שתקראי עליהן, בטוחה שתסכימי גם את: 

אם לא הן, לא היה!
פגשנו את גב' מנוחה בקרמן, סופרת ותיקה, גב' 
ביילי דויטש, סטנדאפיסטית ואומנית במה, גב' 
ברכי דנציגר, מפעילת תאטרוני בובות, גב' ציפי 
גרליץ, מוזיקאית ומנחת סדנאות תיפוף, וגב' חוה 

רוזנר, צלמת אירועים וסטודיו מנוסה.
לכובע שלהן יותר משלוש פינות, הן חבשו אותו 
וחשפו מעט מפינותיו בשבילנו. מוזמנת להצטרף למצעד 

הכובעים...

למה כובע

כובע ירוק - כל ההתחלות
גב' דויטש, אומנית במה, מעלה זיכרונות: "אומרים 
שאין מקרה בעולם, ואני זכיתי לראות זאת במוחש... 
לא הלכתי ללמוד ומעולם לא חשבתי שאעסוק בזה. 
עבדתי במשרד של עמותת קירוב רחוקים, לאחר 
שביה"ס בו לימדתי נקלע לקשיים ונסגר. יום אחד, 
החליטו בעמותה לקיים ערב גיבוש לכל המתנדבות. 
האחראיות פנו אלי, בתור אחת שברוך ה' זוכה להעלות 
חיוך על כל הפנים העוברות לידי..." היא צוחקת, איך 
לא? "הן ביקשו ממני להעלות כמה מערכונים בערב, 
יחד עם עובדת נוספת, מאירה רפאלי קראו לה, שעבדה 
במשמרת השנייה. מאירה ואנוכי כתבנו את המערכון 
הראשון בחיינו, והעלינו אותו לבמה לקול צחוקן של 
המתנדבות המסורות. באמצע המופע, קמה מישהי 
ושאלה: "תגידו, כמה עולה המופע?" ומשלא קיבלה 
תשובה, יען כי אני ומאירה החלפנו פרצופים נבוכים 
תחת פאות התלתלים שחבשנו, היא המשיכה: "עוד 
שבועיים פנוי לכן אולי?" אם שמץ של מושג לגבי 
המחיר לא היה לי, יומן קל וחומר שלא. למרבה הנס 
גילתה מאירה תושייה וענתה לה ברוב חשיבות: "כן, 
במקרה התאריך הזה פנוי!" היא נקבה גם במחיר שנולד 
באותו הרגע, וכך יצא לדרך המופע הראשון שלנו. אחריו 
הגיעו עוד כמה הופעות בזה אחר זה, ולאחר שהתגובות 

בשילובי הגוונים, הצללים, הטקסטורות ומשחקי האור והצל האין 
סופיים, הם אלו שאפשרו לי לפתח סקרנות ושאיפה 
להרכיב מתוך הפסיפס המורכב של אלמנטים 
אלו, מן קליק בעדשת העין ויצירת תמונת 
גשטלט -gestalt- שמסכמת ומנציחה את 
הרגע. כיום, כצלמת מנוסה, אני שואפת לשמר 
את ההסתכלות הרעננה והסקרנות הראשונית 
שרכשתי אי אז, בתחילת הדרך, ואת השאיפה לשקף ולהביע 

בצורה ויזואלית את הפנימיות והייחודיות של כל מצטלם". 

פינת סיפור

כובע זהב - זה היה באמת
"העבודה שלי מזמנת לי אינסוף סיפורי---" הן מתחילות יחד 

במקהלה לא מתוזמנת, ומביטות זו בזו בהפתעה.
אז נכון, עיסוק מעניין מספק גם סיפורים מרתקים על בסיס 

יומיומי.
"ישנו סיפור מיוחד שמלווה אותי", פותחת גב' ברכי דנציגר, 
אומנית בובנאות ומפעילה תאטרוני בובות. "לפני 5 שנים בערך, 
קיבלתי פנייה דחופה ממישהי שהכרתי, שבת דודתה מאושפזת 

בבית חולים בעקבות אירוע טראומטי שעברה.
הילדה לא תקשרה עם הסביבה והדאיגה מאוד את בני משפחתה 
והרופאים, שלא ידעו האם חוסר התקשורת הוא תוצאה של 
האירוע או חרדה בעקבותיו. זה היה בפורים, זמן שבו אני כמובן 

לא יוצאת להצגות, אבל הפעם לא יכולתי להתעלם.
הגעתי לבית החולים, הילדונת המתוקה שכבה על המיטה, היא 
לא הגיבה למשלוחי המנות, לתחפושות ולכל השמחה שאפפה 

את סביבתה. אליה, כלום לא חלחל- כך היה נראה.
התחלתי את המופע בתחושת חנק בגרון ודמעות בעיניים... 

היה  קשה.המראה 
ט  כל דמויות א אט, עם המופע שכלל את 

המגילה בגודל ממש אמיתי )של ילד בן 
4-5 בערך(,

הבובות  ויתר  המן  אחשוורוש, 
המצחיקות, משהו הפשיר בפניה.

כשנגמר המופע ניגשתי עם הבובה 
אל הילדה ושאלתי אותה – "את 

רוצה ללטף אותה?"
לתדהמת  המתוקה-  הילדה 
בפשטות:  ענתה  הסובבים- 
'כן'... את מה שהתרחש שם אני 

משאירה לכן לדמיין..."

גב' דויטש מספרת גם היא: "זה בעצם סיפור שהוא רק מדגם, 
אבל מלווה אותי לכל מופע ולכל במה. ערב אחד, כאשר סיימתי 
הופעה רגילה באולם רגיל לגמרי, ארזתי את חפציי ותכננתי 
לעזוב את המקום. פתאום ניגשה אלי אישה וכשדמעות בעיניה 
אמרה לי: "את יודעת, גב' דויטש? הקבוצה כאן היא קבוצת 
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מכון לאבחון ויעוץ גרפולוגי
בהנהלת ע. הר כסף-גולדשטיין
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מתלבטת
לגבי עתידך המקצועי? 

 kavnekuda1@gmail.com :כתבי ל
וקבלי למייל את המדריך לבחירת מקצוע 

מתנת מכון קו נקודה

מרחוקלפגישות ייעוץאפשרותחדש!

לסמסטר אביב תשפ”א

מכללת מדיטבע
לרפואה משלימה ובריאות הסביבה

ההרשמה בעיצומה

 מקצוע לחיים.
לימודי תעודה: רפקסולוגיה 14/4/21

סדנאות:
בריאות המחשבה 26/4/21

מדיטציה ודמיון מודרך 26/4/21
הכנת מרקחות טבעיות 21/4/21

 מקצוע לגברים.
קורסי הדברה:

קורס למדביר בדירות 21/4/21
קורס למדביר בשטח פתוח 7/5/21

קורס למדביר באיוד 2/5/21

 יום פתוח במתנה
14/4/21 בשעה 17:00

נא לאשר הגעתך

אחרי החגים זה הזמן לפעול,
באורח חיים בריא

-24 שנות נסיון-
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בשלה  הסיבה  בדיוק  י זו  נ א
דווקא  מיוחדת,  שליחות  בתקופה חשה 

זו, לשחרר אותן ולהוציא אנרגיות שליליות בצורה חיובית. העיניים 
הבורקות שלהן בסוף התוכנית מדברות יותר מאלף מילים. אחרי כל 
מופע כזה, אני יודעת ששלחתי בנות שמחות ורגועות הביתה ומקווה 

שהשמחה שלהן תשפיע על כל המשפחה".

פינת רוגע

כובע ירוק - מה שהצמיח אותי בדרך
"זה קרה בשנה הראשונה לאחר פתיחת העסק שלי כעצמאית", מספרת 
גב' דנציגר, " כל החששות שהיו לי התבדו, ברוך השם, והתחלתי 
לקצור הצלחות ומחמאות בס"ד. הייתי פשוט שיכורה! הבנתי פתאום 
שאני אחראית ללו"ז שלי, אחראית לעצמי, אף בוסית לא מפקדת 

עלי, ובקיצור- הייתי מאושרת...
התחלתי לעבוד במרץ וביסודיות רבה על תיאטרון חדש. פיסלתי 

בובות מושקעות במשך ימים שלמים, הכנתי תפאורה 
מושלמת, והתאמתי מוזיקה.

באחד המופעים הראשונים שערכתי איתו, 
שבא  פיקוח,  שלי  המופע  במקום  'נחת' 

לראות את המופע ולהתרשם 
שקבלתי  התגובה  ממנו. 
הייתה  .זו  . הממה אותי.
ביקורת אמיתית וצולבת על 

העלילה  על  שלי,  התיאטרון 
והכתיבה- וזו הייתה ביקורת פשוט 

נכונה..." היא צוחקת.  
"אני לא יכולה לשכוח את התחושה הצורבת שחשתי, 

כמו סטירת לחי מצלצלת. המופע הזה היה ממש חלק ממני, אחרי 
כל שעות העמל שהכנסתי לתוכו.

לא מצאתי מנוחה לעצמי אחרי הביקורת הזו, הרגשתי פשוט רע... 
רציתי רק להיכנס למיטה ולישון או לפחות לעשות 'אחורה פנה' 
לעבודה הקודמת והבטוחה שלי כשכירה. אך הייאוש הזה לא החזיק 

מעמד הרבה זמן...
ביקורת בונה זו לא סתם קלישאה. אני מכירה טובה ומוקירה עד 
היום את מי שביקרה אותי בפשטות ובאמת וגרמה לי לגנוז את 
המופע ולבנות אותו מההתחלה, ותוך כדי כך ללמוד משהו בסיסי 
בעולם הבמה בכלל והתיאטרון בפרט. ויותר מהכל, למדתי את הבסיס 
להצלחה- הידיעה שרק הקב"ה מנהל אותי ואת כולם, וכל התוכניות 

נתונות רק בידיו".

גב' ביילי דויטש, אומנית הבמה, מוסיפה: "לי נותנות כוח, כל פעם 
מחדש, נשים הניגשות בסיום המופע ולוחשות לי: 'נתת לי חשק 
להמשיך לחיות', 'נתת לי כוח להמשיך בטיפולים', 'נתת לי שעה 
לשכוח מהמכאובים והצרות'. אין לכן מושג איזו תחנת כוח מהווה 

המחמאות והעידוד שלכן עבורי". 

"משהו שהצמיח אותי בדרך?" מהרהרת בקול גב' גרליץ, "סוג העבודה 
שלי מצריך כל פעם מחדש עוד ועוד יכולות. אני לא מגיעה, כמו 

נשים אלמנות מכל הארץ, ובלי לדעת זאת- פשוט הענקת לי ולכולנו 
שעה של רוגע ושלווה בים אי הוודאות הנורא שבו אנו נתונות... אני 
זוכרת איך נעצרתי לשנייה, ופשוט הודיתי לקב"ה על הזכות שיש לי, 

לשמח נשים יהודיות". 

הרמקול עובר מיד ליד, כמעט מסיים את הסיבוב בין כולן. וכשהדי 
הסיפורים עודם מהדהדים באוזנינו, נוטלת אותו גם גב' גרליץ ומשתפת: 
"כפי שאמרתי קודם, כל העבודה שלי היא סיפור אחד מרתק. סדר היום 
שלי, נראה בערך כך: בבוקר אני בהפעלה לבעלות תשובה מדימונה, 
לאחר מכן ממשיכה לביה"ס סאטמר להפעלה בשפת האידיש, אחר 
הצהריים אני מפעילה סמינר בני ברקי תוסס ובלילה מקנחת בהפעלת 

יום עיון למנהלות כבודות באזור הצפון. 
אם תרצינה דווקא סיפור", היא מחייכת, "יש לי אחד כזה, טרי טרי: 
בשבוע שעבר הייתי בהפעלה בנתניה. בסוף התוכנית ניגשת אלי 
מורה עם דמעות בעיניים ואומרת: "את לא יודעת ולא מכירה כאן 
אף אחת, אבל אני רוצה לספר לך שיש לנו כאן בת העוברת תקופה 
לא קלה וכבר זמן רב מסתובבת כבויה, כמו נתונה בתוך בועה משל 
עצמה. עכשיו, לאורך כל התוכנית, היא שיתפה פעולה בהתלהבות 
ולא גמרה לחייך. הוצאת אותה, בסייעתא דשמיא, מהמשבר העמוק 
שחוותה. ברוך ה', סיפורים כאלו קורים אינספור פעמים בווריאציות 
שונות. לא משנה איך ומתי, כל פעם כזו מעצימה בי את ההודיה לה' 

על המקצוע שבירך אותי בו".

סוגרת פינות

כובע כחול - ויהי ערב ]פסח[
"ערב פסח בשבילי זה מילה נרדפת לעבודה עד הרגע האחרון, כמובן..." 
מחייכת גב' דנציגר, "בזמן הקצר והחמקמק הזה, אני עוברת בין עשרות 

קייטנות, בתי ספר, מתנ"סים וכדומה.
ב"ה אני רואה סייעתא דשמיא מיוחדת בשעות של לפנות בוקר, בהן 
אני משלימה את פערי הניקיונות- כי בכל אופן ערב פסח, הרי... יש 

לי זיכרונות טובים מהתקופה הזו, של הספק פורה לצד 
רגעים עמוסים, ולבסוף- יציאה לחרות בעת בדיקת חמץ 

ואכסון תיאטרון הפסח לשנה הבאה בעזרת השם"...
 

"ערב פסח בשבילי", קורצת גב' דויטש, "זה 
להכריז שעד פורים אני עובדת וכל שנה 
להיות מופתעת מכך שב"ה גם בערב 

פסח אני עדיין עובדת..."

וגב' גרליץ מוסיפה מנקודת מבטה: "אני יודעת 
שנשים רבות חוות תקופה לחוצה ולא קלה בערב פסח. 

ה' ניסן תשפ"א  -  3839  - ה' ניסן תשפ"א

להשיג ברשתות השיווק
ובחנויות המובחרות

טאצ׳ קטן והבית מושלם

 המנצח  המנצח 

סדרת האקונומיקה המנצחת של טאצ׳
ג׳ל סמיך ומבושם במגוון ניחוחות

 לקטילת חיידקים, להלבנה, לניקוי ולחיטוי

פקק
ביטחון

חסין פתיחה
לילדים

בלעדי!

להשיג ברשתות השיווק
ובחנויות המובחרות

טאצ׳ קטן והבית מושלם

 הטאצ׳  הטאצ׳ 

סדרת המרססים המנצחים של טאצ׳
המשמידים 99% מהחיידקים

 לסביבה הגיינית ונקיה במיוחד

"הילדה לא תקשרה עם הסביבה והדאיגה מאוד 
את בני משפחתה והרופאים, שלא ידעו האם 
חוסר התקשורת הוא תוצאה של האירוע או חרדה 
בעקבותיו. זה היה בפורים, זמן שבו אני כמובן לא 
יוצאת להצגות, אבל הפעם לא יכולתי להתעלם"
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סיפורם המטלטל של הרב אליהו חייאיב שליט"א ורעייתו, בגידול ילד מיוחד. 
בכנות נדירה חודר המחבר אל לבו של הקורא, משתף אותו בתובנות מפגישות 
עם עשרות הורים לילדים מיוחדים ומעניק לו כלים להתמודד עם האתגרים 

בסביבה הקרובה ומול המעגלים הרחוקים יותר.  

מנה גדושה של אמונה, תקווה וחוסן - לכל מבקש ד' באשר הוא!

מתוך הקושי

 צומחת
התקווה!

ניתן להשיג גם אצל המחבר 
בטל: 053-8282962 2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 

סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

  : YEFE.CO.ILמשלוחים עד הבית: 1-599-581-581 אתר

מכתבי הסכמה וברכה מהגר"י זילברשטיין שליט"א, הגר"א וייס שליט"א והגר"ר אלבז שליט"א

השמה מידית 
 בעבודה 

למתאימות
 מלגות 

למתאימות

לפרטים נוספים ולהרשמה:
www.laniado.org.il  |  09-860-47-78

*הפתיחה תלויה במספר הנרשמות והמתקבלות לתכנית

עכשיו יותר מתמיד 
 לומדים לתואר 

במדעי הסיעוד בלניאדו
השנה שחלפה

לימדה אותנו עובדה אחת בסיסית
הסיעוד הוא מקצוע מציל חיים 

מקצוע שהולך איתך כל החיים!

 הירשמי עכשיו 
ללימודי תואר במדעי הסיעוד בלניאדו!

בס"ד

לבנים עד גיל 9
ז"א- היה עליי להסריט את המופע שלי כדי שיצפו בו, 

בתשלום לכל משפחה.
ההצעה הייתה בהחלט מפתה- סוף סוף מדברים על איזו 
שהיא הכנסה, ובכלל- עבודה עם גופי תרבות מאוד דיברה 

אלי.
הלכתי לישון בלב כבד, בתחושה שהמופע שלי עומד 
להיות נצפה דרך המדיה. עד הבוקר, ולאחר לילה שלם 
של התחבטויות- החלטתי לרדת מהרעיון, למרות הידיעה 

כי יתכן שזו ההכנסה הקרובה היחידה.
בסייעתא דשמיא, ראינו באותה תקופה ספציפית שפע 

וברכה מיוחדת!
במופעים שונים שערכתי במקומות פחות שגרתיים- 
במחלקות שונות בבי"ח, בערב קירוב וכדומה, נתקלתי 
 )9 לעיתים במצבים לא נעימים כאשר גבר )מעל גיל 

נמצא במקום.
למדתי לעמוד על שלי בעדינות אך בעוצמה, ולמרות אי 
הנעימות, בדרך כלל אני מופתעות מהתגובות המעריכות.

אני בהחלט מרגישה שקיבלתי כלי משמים - הבובה מהווה 
ממש כלי טיפולי לבעיות תקשורת, בעיות חברתיות 
ורגשיות, כי היא כלי מכיל, מקבל ו"מנהל" שיח בעצמו 

עם הילד.
ילדים אוהבים לפתוח בפני הבובה את עולמם הפרטי.

אני משתדלת מאוד שתמיד הלקוח יהיה מרוצה, שתהיה 
התאמה לקהל היעד, לציפיות ולדרישה. 

והכי חשוב- משתדלת שהלקוח ירגיש שקיבל מעבר 
למה שדמיין".

"הטיפ שלי", משתפת גב' דויטש, "קשור לכל אחת מאיתנו 
בפינה הכי נסתרת בלב. כולנו באותה סירה, יום אחד פה- 
ויום אחד שם. יום אחד שמח- והיום הבא פחות. בואנה 
ניתן כוח אחת לשנייה ונזכור תמיד שמחר יהיה 
טוב יותר. באנה נזכור כי גם אם היום פחות 
טוב מאתמול- זהו בסך הכל עוד יום 

המקרב אותנו לגאולה".

גב' גרליץ: "אנשים לא מספיק מודעים 
עצומה  השפעה  שלמוזיקה  לכך 
להשתמש  לי  חשוב  לכן  הנפש.  על 
בהפעלות, במוזיקה שמחה ומקפיצה אך 
לא רחובית", היא מדגישה, "המגיעה 
היישר משבטים אפריקנים בג'ונגל...
שווה  הוא  בשבילכן  שלי  הטיפ 
ועכשווי: דווקא כעת, בערב פסח, 
קחנה לכן פעם ביום הפסקה של כמה 
ומקפיצה,  טובה  מוזיקה  הדלקנה  דקות, 

רבות מכן, לאותו משרד מדי יום, אלא כל פעם 
לאולם אחר- דבר המעניק לי בכל פעם הזדמנות 
חדשה להופיע, לאלתר הרבה, ולזרום המון... 
במיוחד כאשר אני מתבקשת להתאים את 
התוכנית לצורך מסוים של התיכון או ביה"ס- אם 
זו התמודדות או תכנית משולבת לבנות ואימהות, 
זה מחייב אותי לגלות יצירתיות ו'להמציא את עצמי' 
מחדש. קחנה לדוגמא את עידן המרחבים הקוליים 
בתקופת הקורונה. בתקופה זו התבקשתי בלי סוף להתאים 
הפעלה למרחב הקולי, אך לא נעניתי. אני רגילה 'לקרוא' 
את הקהל שמולי וכך להפעיל ובנוסף התיפוף מתבסס 
בעיקר על חיקוי, שמתאפשר רק בצורה פרונטלית, 
כלומר: בשיתוף פעולה הדדי באותו מרחב, כך 
שעניתי בשלילה. בשלב מסוים פנה אלי סמינר 
גדול וממש דחק בי עד שהחלטתי 'ללכת על 
זה'... בניתי תכנית אומנותית המשלבת תיפוף 
ומתאימה לשמע, תוך התייעצות עם נשות 
מקצוע. ברוך ה' קיבלתי תוצר מדהים שהפתיע 
גם אותי בתהודה הרבה שרכש. צמחתי ממנו, 

ואני מתפללת לצמוח עוד", היא מסיימת. 

וגב' חוה רוזנר, אחרונה חביבה: "צילומי עיתונות 
עם מגזינים אפשרו לי להתנסות במגוון רחב מאד 
של משימות ולהתפתח בתחומים שלא הייתי מגיעה 
אליהם בסטודיו ובצילום אירועים: צילומי ילדים לשער 
המגזין ולפרסומות, צילומי אוכל ומוצרים, צילום עבור 
כתבות בנושאים מגוונים- שדרכן גם נפגשתי במצבים 
ואנשים שונים שתרמו אף הם לתחושת השליחות 

והעניקו לי השראה". 

פנינה בפינה

כובע תכול - טיפ טיפה
"הטיפ שלי לקוראות והאג'נדה שלי, היא בעצם 
התמרור המנחה אותי בכל צומת ופינה בחיי", 
אומרת גב' בקרמן, "אל תיתנה לאנשים להנדס 
לכן את הראש, לכל אדם יש את ההיגיון הפנימי 
שלו. לכנה אתו, ואם משהו מרגיש לכן לא נכון, סימן 
שזה לא נכון. אל תהססנה לבקש עצה מאנשים שאין 
להם אינטרסים. ומי שיש לו אינטרס, לא מתאים לייעוץ 

אמיתי. חפשנה יועצים אחרים וחסרי נגיעות אישיות".

"הטיפ שלי לקוראות: מעמידה על עקרונות 
לא מפסידים לעולם!" תורמת גם גב' דנציגר 

מפניניה, "ותשמענה סיפור: 
זה היה בערב פסח שנה שעברה, עם 

תחילת הקורונה, כשהכול היה לוט 
העיסוק  תחום  ובפרט  בערפל 
על  המתבססת  עבודה  שלי- 

הצעות  קיבלתי כמה  קהל. 
למופע דרך המדיה, באופן 

המותאם לציבור החרדי. 
שאלתי רב ונעניתי כי ניתן 
לבצע את המופע, אם אוסיף 
הצפייה  כי  המודיע  כיתוב 

42  - ה' ניסן תשפ"א

"ארזתי את חפציי ותכננתי לעזוב את המקום. 
פתאום ניגשה אלי אישה וכשדמעות בעיניה 
אמרה לי: "את יודעת, הקבוצה כאן היא קבוצת 
נשים אלמנות מכל הארץ, ובלי לדעת זאת- 
פשוט הענקת לי ולכולנו שעה של רוגע ושלווה 
בים אי הוודאות הנורא שבו אנו נתונות"



new collection
קולקציות מרהיבות ואיכותיות של מפות יוקרה.

מוזמנות להתחדש ולהלביש את הבית חג.

02-5375943  8 9
10:30-12:30 10:30-22:00

פתוח
במוצש“ק

ויקרא

30
דגמי מפות
על המדף!

new collection
קולקציות מצעים איכותיים במבחר עצום.
מוזמנות להתחדש ולהלביש את הבית חג. 

02-5375943  8 9
10:30-12:30 10:30-22:00

פתוח
במוצש“ק

ויקרא

150
דגמי מצעים
על המדף!

שמחים מאוד להשתמש בתאורה ובמערכת ההגברה, 
וכמובן, פורים הוא החג שלהם...

מה יותר קל מלהתחפש לבדואי על גמל )כמעט אמיתי( 
היישר מהתיאטרון האחרון,

או ליינן בבית מרזח- מהתיאטרון של פסח?
אצלנו ניתן לראות את סבתא )בובת ענק בגודל של מבוגר( 
נחה על הספה כי עוד לא החזרנו אותה למקום האכסון 
שלה, או את סבא )האמיתי( מביא את הפריץ )בובה( לאחר 
שסבתא )האמיתית( סיימה לתפור לו את בגדי הפאר... 
עם זאת, אני מקפידה על הפרדה ברורה בין בית לעבודה:
אני מקפידה על כך שהילדים לא ילכו לראות תיאטרון 
בובות של אימא, כי קשה לי להציג כאשר אני רואה בזווית 
העין את הילד שלי נאבק עם הבייביסיטר בניסיונות לעלות 

לבמה..."

ובית ועבודה, גם בגישתה של גב' דויטש: "זו שאלה רגישה 
מאד- איך משלבים בין בית לעבודה בזמנים לחוצים", היא 
מחייכת, "אני מכינה מראש מערכת מסודרת המזכירה לי 
כל יום מה תכננתי לעשות, אם כי ממש לא בטוח שיש 

קשר בין מה שרשום למה שקורה בשטח...
אני עובדת בשעות לא שעות ומזכירה לעצמי שיש כאן 
עוד אנשים בבית. כולם נותנים כתף, כל אחד מסייע במה 
שיכול ולמזלי יום אחד הוא באמת מגיע - הפסח. בדיוק 

כמו שבכל שבוע מגיעה לבסוף שבת המלכה..." 

•••
אדי  בין  פסח,  שבערב  אלו  לכל  תודה 
האקונומיקה לבועות הסנט-מוריץ, פינו מעט 
מזמנן העמוס וגילו לנו טפח מפינות עיסוקן 
המיוחדות.  התובנות  על  ותודה  השונות, 
מסתבר שאין כובע בלי ראש, ואין ראש בלי 

מסקנות.
הבאתן לנו הרבה חומר למחשבה בין 
הניקיונות והסדרים, והלוואי שלא בין 

הסגרים, מורידות בפניכן את הכובע.

חלקנה לכל בני המשפחה מקלות ]כן, כווולם. גם 
מי שמעקם את האף או הפה בתחילה, מצטרף 
מהר מאוד לקצב הסוחף...[ זה יכול להיות כפות 
ארוכות-עדיף מעץ, קפלות או מקליקונים וכו' כיד 
הדמיון הטובה עליכן, ו--- פשוט מתחילים לתופף 
לפי הקצב. על מה מתופפים? כמובן, על כלי העבודה 
הוותיק שלנו בערב פסח ובכלל- קערות, דליים, סירים 
משחרר  ההפוכים  הכלים  על  התיפוף  וכדומה. 
אנדורפינים המשפיעים על התפקוד ומצב הרוח. 
מה שאומר שאחר כך תופתענה מההספקים... 

שווה לנסות!"

גב' רוזנר, "הוא ללמוד  "הטיפ שלי", כך גם 
להשתמש במצלמה בצורה המסייעת למצלמת 
לקבל הסתכלות אחרת, שונה ומודעת יותר. אני 
מאמינה ומתרגלת וגם עובדת בשיטת האימון 
לראייה מודעת, אותה פיתחה גב' שבי איסמן - 
מהמכון לחקר ויזואלי, ששמה במרכז את ההתבוננות 
המודעת. אפשר להשתמש במצלמה כדי לראות דברים 
אחרת לגמרי, בצורה מיטיבה יותר, מקלה, משחררת 
ומודעת יותר. אני ממליצה לכן לנסות, זה יחולל בעזרת 
השם פלאים. מזמינה אתכן גם להתייעץ אתי באופן 
אישי ולקבל יותר מידע אודות השיטה, מה שלא 

נכנס למסגרת המצומצמת הזו".

בשני כובעים

 כובע שחור-לבן
כשהקווים המקבילים נפגשים

גב'  בעבודה שלי, אין הפרדה ברורה", אומרת גם 
דנציגר, "יש צדדים רבים לחיוב באמירה הזו. "

ילדים  בבוקר   6:00 ב- לראות  אפשר  אצלנו  רק 
מפוג'מים צופים בחזרות של אימם למופע של היום.

רק אצלנו ילדים מתוקים מציגים בעצמם 
עם בובות )חלקם בגודל שלהם ממש(,

רק אצלנו כולם חושבים על רעיון 
להמשך הסיפור, ורק אצלנו ילדים 

חדשים  בחומרים  מתנסים 
לבניית בובות ומחווים 

במתיקות את דעתם, 
ואפילו- בונים בובות 

לעצמם...
לכל שמחה וסיום מסכת 

הם  בבית  עורכים  שהילדים 

"אני לא יכולה לשכוח את התחושה 
הצורבת שחשתי, כמו סטירת לחי 
מצלצלת. המופע הזה היה ממש חלק 
ממני, אחרי כל שעות העמל שהכנסתי 
לתוכו. לא מצאתי מנוחה לעצמי אחרי 
הביקורת הזו, הרגשתי פשוט רע" 
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