
וספרתם 
לכן

איך בכלל סופרים? מה עושים כשאזל 
המלאי ואין מה לספק ללקוחות? מה קורה 

כשנזהרים לא לציין את הימים בתאריך 
לועזי? איך מזיזים אותם מהר יותר? 

הטעות המביכה בספירה? ומה עושים 
כשכל הקולות נפסלים? ועוד...

לרגל ימי הספירה, אספנו אפיזודות 
ספורות לכתבה שסופרת אותך!

-ספירה חובקת עולם-

נחמי שיק
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איילת  של  יברוב. היא טוענת המוחצת 
המספרים  אחרי שהכרת  רק  נעשית 

שהילדים יודעים להגיד את שמותיהם של הצבעים, מאחר 
שמדובר ברמה גבוהה יותר של הפשטה. לטענתה, "ילדים 
לומדים בגיל צעיר מאוד לספור באמצעות חיקוי ההורים, אבל 
בדרך כלל אין קשר בין זיהוי הספרות לבין ההבנה הכמותית. 
זהו בסיס ללמידה הכמותית, אבל אין לכך משמעות רבה מדי".
אז יצאנו לפגוש נשים ספורות, הן ישתפו אותנו בספירה 

האקטואלית שלהן.

-סופרים מלאי-

ריקי קלפהולץ, מנהלת חנות משגשגת באשדוד
אסופת דפים נוספת נגרסת, שוב, לאתחל את כל החשבונות. 
נמאס לה, העבודה הזו מהלכת עליה אימים מזה שנה. כמה 
מתישה הספירה הזו. מה יש? מה אין? וקו התפר הזה, בין 
המאזן החיובי לשלילי. מבלבל אותה בכל פעם מחדש. "הי, 

מה הולך כאן?" טופס הזמנה לשמלות מדגם 456. 
הוא כבר אזל מזמן!!!

 מה עושים?
ריקי עדיין לא התאוששה מהאירוע, והטון כשהיא מספרת 

לי על כך עודו מבוהל והיסטרי.
השחר הצעיד אותה אל עבר החנות. ההזמנה הזו 
תאזן את המאזן לטובתם. היא חייבת לשלוח 
את הסחורה. החנות נמצאת דווקא בנקודת 
תצפית טובה על סערת הבוקר. אך היא, 
טרודה הייתה בלכידת הקרטון הנעלם. 
הסתובבה  היא  עושה?"  אני  "מה 
סהרורית. איך אמצא מוצא? היא 
הקיפה את הדלפק בהקפה נוספת. 
בר המים ניצב בפינה, היא פנתה אליו 
וחלחלה לגרונה טיפות מים מרוות. 
המאזן, הסחורה הנעלמת. המלאי. הכל 

גדש כבר את הסאה. 
של רגע, בהחלטה 

א  י ה

שלשלה 
י  א ל מ ה מ
שבארנק לקופת 

הצדקה.
למחרת –

א  י ניצבה על יד הקופה, מעמלנת סחורה ה
ללקוחות מחויכות. הקרטון הנעלם עדיין ריצד מול עיניה. קורא 
לה למצוא אותו ולשמח את לב המזמינות. אך המלאי, המלאי 

שקיבלה קופת הצדקה. צלצל בעבורה באקורד ניצחון. 
המלאי בחנות ומלאי הזכויות היטו את הכף לטובה. ולא, הקרטון 

לא נמצא.

-סופרת קלוריות-

שושנה, חברה של יוכבד מקבוצת שומרי משקל
מאושרת היא חזרה מקבוצת התמיכה לשומרי המשקל, דרך 
הפומית יכולתי לזהות את החיוך המתוח על שפתיה, נשמע 
היה כאילו זכתה בפיס. "את יודעת כמה קלוריות צריך לאכול?" 
היא הריעה. ניסיתי למתן את קולה, להנחית אותה בנחיתה רכה 
אל הקרקע, שלא תיחבט יותר מדי, והנפילה, כידוע לפעמים 
מדרדרת אותנו למקום נמוך יותר מזה ששהינו בו. הבנתי אותה, 
את יוכבד חברתי, ויותר משהבנתי, גיחכתי. מה היא חושבת 
לעצמה שדיאטה זו זכייה בפיס? זו מלחמה שאת מנוצחת בה 
לעיתים... הקשבתי, חידדתי את אוזניי כשהיא הקריאה לי את 

כמות המזון שתוכל לאכול ביום.
"בארוחת הבוקר", היא הקריאה בפאתוס. כאן, היא תיארה לי את 

מגוון הממרחים העתירים בשומן שתוכל למרוח: 
חמאת בוטנים, סוגי גבינות, חומוס ועוד... "נו.." 

בלעתי נשימה עמוקה, עדיין שומרת את 
דעותיי. "לנשנוש קל תוכלו לבחור..." היא 
המשיכה. "אגוזים ופיצוחים, חטיפים, 
את  חשתי  הפעם,  יבשים..."  פירות 
המילים מטפסות במעלה גרוני, היא 

התבלבלה, יוכבד, בקצב הזה והמזון עתיר 
השומנים שהיא עתידה לאכול ועוד לקרוא 

לזה דיאטה, הגרדרובה שלה תצטרך להתחלף 
לאקסטרה. "שייקים ביתיים עשויים להכיל -600

700 קלוריות, תוכלו לבסס אותם על גלידות, טחינה 
גולמית, דבש, סילאן ואגוזים". הנאום הארוך לא נתן לי מקום 
להכניס מילה. "נו... מה את אומרת?" היא שאלה אותי אחרי שלא 
הגבתי. "אה..." גמגמתי. "אז דסי תשמין קצת, הא?" היא אמרה.

בזה אחר זה הם נפלו לי, מצלצלים בעוצמה בנחיתתם אל הקרקע. 
היא בכלל הלכה לקבוצת תמיכה לאימהות לילדים בתת תזונה, 

אלה הזקוקים למספר רב של קלוריות. 
בפעם הבאה שאפגוש את יוכבד, אולי דסי תתלווה אליה, נראה מה 

איחלתי בתאבון, מעדיפה לא אגיד אז. וליוכבד 
לחשוב על הקלוריות הלא 

ספורות שלי.

 " אותי? על "תספרי  לי  התיישבה 
"לספור אותך – למה?" האגודל הספרה אחת. 

"סתם?" היא חייכה והרכינה את ראשה. "מוכנה להכניס 
אותי למלאי שלך?" הספרה שלוש נחתה על הספרה אחת 
שעצמה את עיניה, חוטפת תנומה קלה. "הערת אותי?" 
היא מחתה. "הפעם אני לפנייך!" התקרבה הספרה אל עבר 
ידי. "לא לריב!" נופפו צמד עליז של אחד ואפס. "את כולכן 
עוד יספרו, מניסיון:(" הבטתי מופתעת על הספרות שטיילו 
על ידי, מנין הן צצו כאן? ואיך למען ד' קשורה אלי סדרת 
הספרות הזו? הספרות הרימו את קולן בצחוק פעמוני. "אין 
לך דרך להתעלם מאתנו, לעד נלווה אותך, תספרי, תספרי 
אותנו..." הן חגו סביבי במעגלים, ממתינות לרגע שאמנה 

אותן אחת לאחת.
נשמתי עמוק, והתחלתי לספור, ודווקא מזווית אחרת.

ספירה לאחור ו...!

-לומדים לספור-

"אימא, כמה זה עולה?" ראיתי אותו, מושך לאמו המסורה 
בחצאית ומצביע לעבר מערכת התופים היוקרתית שקרצה 
לו ממדף הצעצועים. האם, טרודה כולה בחיפוש אחר חפץ 
שטרם גיליתי את זהותו, הפטירה לעברו: "תסתכל על המחיר". 
הילד, שהיה נראה בערך בן חמש ענה: "זה תשע?" האם, 
מתקנת אותו מיד: "לא חמוד, זה שש ועוד אפס – שישים". 

חייכתי לתומי. הנה לנו הוכחה שצריך ללמוד מספרים.
המספרים, סובבים אותנו בכל תחומי החיים. איילת יברוב, 
פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, נותנת כמה רעיונות איך 

לקרב את עולם המספרים והספירה אל הילדים:
"בגינת השעשועים, כאשר את מושיבה את ילדך על הנדנדה 
את יכולה לומר: עד עשר אימא מנדנדת אותך". כאן, תמני 
את המספרים. שבים הביתה, תבחרו במדרגות: "בואו נספור 
כמה מדרגות יש עד הבית שלנו..." מספרים סיפור? גם כאן 
אפשר לספור: "עד עשר ואימא מספרת", "בואו נספור כמה 
בלונים יש בציור וכו'". במשחק מחבואים הילדים מניחים 
את ידיהם על העיניים וכאן ניתן לשלב מספרים. סופרים 

איברי גוף, סופרים רכיבים לעוגה..."
באיזה גיל לומדים ילדים לספור?

"טווח הגילאים בהם ילד יודע לספור עד עשר תלוי בחשיפה, 
בתרגול וביכולות הזיכרון. ילדים עם התפתחות נורמטיבית 
יכולים לדעת ספירה אוטומטית כבר בגיל שנה וחצי-שנתיים". 

אן  כ ה אך,  ע י ג דעתה מ

ספירת 
בחזקתו.מפורט על המלאי הנמצא חייב כל עסק להגיש דוח הניהול. לקראת סוף שנת המס הרובצת על כל בעל עסק בשטף ספירת מלאי היא המלאכה מלאי!

מה 

זה קלוריה?

יחידת מידה לחום 

ואנרגיה. כמות האנרגיה 

הדרושה כדי לחמם 1 

ליטר מים מ-15 ל-16 

מעלות.
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מרכז השמה 
החל ממשרות סטודנט במהלך 
הלימודים ועד לשילוב בוגרות 

במקומות נחשבים

מערך ליווי 
ותמיכה ע״י חונכויות,

תיגבורים ומרכז למידה
מודרך

מקצוע יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה 

יחס אישי 
בקבוצות בוטיק קטנות

מעטפת רוחנית 
אווירה שמורה וחרדית

מרצות נשים 
בלבד!

את לבדוק  בואי  סמינר   בוגרת 
זכאותך ללימודים במימון מלא!

לנרשמות:
מחשב נייד מתנה

קמפוס שטראוס רח׳ שטראוס 24, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

להיות צעד אחד 
לפני כולן!

מקצוע יציב ומתגמל,
כי הייטק זו את!

סבסוד  לזכאים | מלגות גבוהות | מכינות לפני מקצוע

מעולם  חלק  להיות  בואי  
העתיד,  דור  של  ההייטק 
ליצור את פלאי הטכנולוגיה 
מאתגרת  מעבודה  ולהנות 

בשכר גבוה.

B.Sc תואר במדעי המחשב

הרישום 

למכינות 
עכשיו!



עוד נותרו.
המראתי ונחתי.
במסגרת קטנה

ומה יהיה מחר?
אם תספרי בעקביות את הימים, הם יתמלאו בעשייה.

-כל קול קובע-

בת שבע כץ מטבריה, משמשת כראש צוות בקלפי במספר 
מערכות בחירות.

אני יושבת במשך כל היום, מחדדת חושים בריכוז, ממלאה 
את תפקידי בנאמנות ומשתדלת הכי שאפשר שלא לפסול 
את הקולות. אנשים מתחלפים כל הזמן נגד עיני, את האמת, 
אני כבר רוצה לראות את עצמי אחרי. ואז – כשנגמר הזרם, 
מתחילה העבודה האמתית. התיבות נפתחות והפתקים 

מתחילים לראות אור. 
אני מחוררת כל קול אל המפלגה המיועדת 

ומרגישה ממש כמונה מעות. ולא, לא 
מאות של עולם הזה, מעות של עולם 

הבא. ככה- יושב לו אבא ושוקל את 
המצוות שלנו, מניח כל מעשה בכף 
המתאימה, מזו שנעשתה בזעף הוא 
מפחית, מה שעשינו במסירות נפש, 

הוא מוסיף.
ולו אני נתקלת בקול פסול, אני קולטת 

שאצלו – שום קול לא נפסל!

-מילים ספורות-

גילה שטרק, מנהלת משק בית ואם למשפחה ברוכה מנתיבות
"כמה מילים?"  -

"אלפיים!"  -
"את רצינית?"  -

"מוזמנת לראות את מבטי הקפוא?"  -
"איך אדע?"  -

"תספרי!"  -
היה לי טקסט משורבט על גבי נייר בלוי בחציו. כמה סוגי 
גופנים ששורבטו בין לבין. אני מעבירה את עיני מעל כל 

מילה. סופרת בדבקות.
"אימא, את מתפללת?" שלומי, הקטן משך לי בחצאית. 
הרמתי את עיני, הו נפגשו בקיר החשוף מולי, זכר לחורבן. 
את מתפללת? מתפללת? מתפללת? המילים הללו שטו בראשי 

הלוך ושוב. כמה כוונה הפעולה הזו דרשה ממני?
התבלבלה לי כל הספירה, אני מתחילה מחדש. "את מבקשת 
מד'?" הוא שאל שוב, אחר שלא זכה לתגובה. שוב, הרמתי את 
עיני. הישרתי מבט אל מחמד עיני. "אימא סופרת!". "אימא, 
את סופרת?". דידתה יהודית שלי אל הסלון. תסתכלי כאן 
– היא הצביעה לי על שורה תחתונה בשולי המסך. המבט 
שעטף את פני הספיק כדי לחדד עד כמה השנים שלנו אמנם 

ספורות, אך מספר המילים עבר שדרוג משמעותי.

שאלנו אותן – מה לא תספרו?
איילת יברוב, פסיכולוגית קלינית והתפתחותית: "לעולם לא 
אספור כמה פעמים כבר הסברתי את אותו דבר. תמיד אני שם, 
להסביר, לבדוק ולשפר את הטעון שיפור. אני מוכנה ללמוד, 

-למניינם-

ליבי וייס, מטפלת ואם לשלושה מבני ברק, משתפת.
"המזכירה חייכה אלי חיוך מתקתק מבעד לאשנב. נשענתי 
על הדלפק, מעבירה את משקלי מרגל לרגל. "אני חייבת תור, 
אבל בדחיפות!" מלמלתי לעצמי שוב ושוב. זו, שקועה הייתה 
במסך שריצד מול עיניה, אולי תרה אחר הזדמנות מתאימה 
בשבילי, או שמא פתיה אני והיא אינה שתה ליבה אלי. כך 
או כך, המתנתי. "הראשון לראשון". קולה חדר את מחיצת 
הזכוכית ורעם באוזניי. "הראשון ל...?" אישוניי גדלו והחלו 
לתזז בחוסר יציבות מסחררת. "הראשון, הראשון..." ספקתי 
כפיים. יש אחד שהוא ראשון לכל, והוא גם ישלח לי מזור. 
אז אולי באמת כדאי שאבטח בו, בראשון. "לרשום אותך?" 
היא שאלה אחרי שנדמה היה לי ששכחה את המטרה לשמה 
התכנסנו. "תרשמי!" אמרתי בסוף. הוצאתי את היומן מתיקי, 
פתחתי אותו בתאריך המיועד והזרחתי "הקדוש ברוך הוא 

ראשון לכל". 
ה-01\01

"אני נחפזת אל המרפאה, התור הזה עלה לי בדמים מרובים. 
הכיסאות בחדר ההמתנה היו מאוכלסים ברובם, רק כיסא 
אחד, בפינה, המתין וחיכה רק לי. הוצאתי את המספר 
מהעמדה הדיגיטלית והתיישבתי, סוף כל סוף הגיע הראשון 
הזה... המחוגים השלימו כבר סיבוב שני על הקיר כששמתי 
לב שאני יותר מדי הרבה זמן מהורהרת לי. תורי חלף מזמן, 
התרוממתי מהכיסא, בודקת האם המספר בידי תואם את 
זה שבתור. ולא, הציבור שישב על הכיסאות, היה מוכר לי, 
הקהל עוד לא התחלף, לא ביליתי את זמני לריק, אני פותחת 
את היומן, מגלה את המשפט המוזרח. מי שמעכב את 

התור הוא אותו ראשון".
איכשהו, התור התקדם ומצאתי את עצמי, לראשונה, 
יוצאת מאושרת מחדר הרופא. התזכורת של התאריך 

הזה, שינתה לי את התמונה לחלוטין.
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היום הראשון כבר חלף, אני פותחת את היומן שוב, 
הפעם מדובר במי שבא אחרי הראשון. אני חושבת על 
האריתראים המשוטטים ברחוב, הכושים, הסודנים 
וכל אומות העולם, כמה ספירתם אחרת מאתנו, 
ועד כמה זכינו שהספירה שלנו רוחנית יותר, 

מהותית יותר ומשמעותית.

-סופרים ימים-

אילה שניאורסון, כלה מאושרת ומעופפת.
קבענו את התאריך לחתונה, ואז החלו הפרפרים 
לנתר אצלי בלב. ככל שהספירה התקדמה, הרגשתי 
אותם חובטים בי בכנפיהם בעוצמה. כשאת יודעת 
שבעוד ימים מספר מגיע היום המכונן, את מרגישה על 
כנפיים. אחת הסוגיות שתפסו אותי בתחילה, הייתה כיצד 
להתחיל לספור. האם כמה ימים עוד נשאר? או ההיפך – כמה 

ימים עברו?
אך, ככל שהתמהמהתי, הימים עפו להם, ואנוכי – נותרתי 

עם כנפיים שמוטות.
אז שמטתי אותן, ופשוט הרשיתי לעצמי לדהות למרומים, 
הימים נספרו לסירוגין. בתחילה כשהיה לי הרבה ימים לספור, 
ספרתי כמה ימים עברו. וכשהימים חלפו, ספרתי כמה ימים 

לומר ולבדוק אינספור פעמים ובתנאי שיהיה 
שיתוף פעולה בין כל הנוגעים בדבר".

ריקי קלפהולץ, מנהלת חנות משגשגת באשדוד: 
"גם אם תמדדי אלף פעמים את אותה שמלה, 
אין לי עם כך שום בעיה. מבחינתי, עד הקופה. 
הינך רשאית להתלבט ככל שתחפצי. אך לאחר 
מכן, כשהשטרות נספרים כבר בקופה הרושמת, כבר 

לא קשה יותר להתחשב בחרטה שלך".

שושנה, חברה של יוכבד מקבוצת שומרי משקל: "עדיף כמה שיותר 
להימנע מלספור את מה שמונח בצלחת של חברתך. ואם את בכלל 

בעלת מידות, אז אל תספרי גם את הקלוריות שהן מכילות".

ליבי וייס, מטפלת ואם לשלושה מבני ברק, משתפת: "אני לא סופרת 
כמה פעמים אני נתקלת באנשים שמשתמשים בתאריך לועזי. מעדיפה 

להתמקד באלו שזוכרים את התאריך העברי".

אילה שניאורסון, כלה מאושרת ומעופפת: "אני לא סופרת כמה פעמים 
כבר ספרתי היום עוד כמה ימים נותר לי לספור את הימים לקראת 

החתונה".

בת שבע כץ מטבריה, משמשת כראש צוות בקלפי במספר מערכות 
בחירות: "נראה לי שכדאי לספור את אלו המצייתים לגדולי ישראל וטרחו 
ובאו לקלפי בפעם הרביעית למספר ולמרות שלא חילקו שם גלידה:(".

גילה שטרק, מנהלת משק בית ואם למשפחה ברוכה מנתיבות: "כדאי 
לספור את המילים הטובות שאת שומעת על עבודתך. במערכות 

האוטומטיות של היום הכל שקול ומדוד".

ומספירה לספירה - אלף אלפי הבדלות

ישב ה'חוזה מלובלין' זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו תגן עלינו והתבונן 
בפסוק "הישמר לך פן תשכח את ד'" ואמר – לכאורה, איך אפשר שלא 
לעבור על לאו זה? הרי כולנו יצורי אנוש, בני תמותה. לצערנו לא חושבים 
כל ימי חיינו על מי שברא את העולם. השיב לו הרבי ר' בונים מפשיסחא 
שדין זה הוא אותו דין של שכיחת 

עומר של בית סאתים. 

אמר ה'חוזה' – החייתני!

גם אם שכחנו לספור, 
ספרנו  אם  וגם 
וממשיכים לספור, 
ו  חנ שכ ל  ב א
ה  מ ל  י ב ש ב
אנחנו סופרים, 
אנחנו  ולמה 
צריך  סופרים. 
את  ש ור  זכ ל
הפנימי  הרצון 
אף  באמת  שלנו 
את  שוכח  לא  פעם 
בורא עולם, את הדבר 
אם  וגם  ביותר,  החשוב 
ברצון  אבל  שכחנו,  בחיצוניות 

לא  שכחנו, וברצון הפנימי שלנו כולנו צדיקים. הפנימי 
כי את הנקודה הפנימית אי אפשר לקלקל, כמו שכותב ה'שפת אמת' 
)דברים סוכות תרס"ד( ובאמת בכל איש ישראל יש ב' השלימות. ד'עמך 
כלם צדיקים' ויש נקודה אחת מיוחדת בכל איש ישראל שלא קלקל בה 

ונקרא מצד זה צדיק.

 nechamishik@gmail.com   :לתגובות

למה 
לא?

העברית מקדשת שם רק בתאריך עברי. הספירה להשתמש בתאריך לועזי אלא רבים מאתנו נוהגים שלא 
ד'.

ערבית: ַואַחד, ְת'ֵנין, ַתַלאֵתה, ַאְרַּבֵעה, ַח'ְמֵסה, מאחד עד עשר מסביב לגלובוס.חובקת עולםספירה 
ִסֵּתה, ַסְּבֵעה, ַתַמאְנֵי , ִתְסֵעה, ַעַשַׁרה.

ספרדית: אונו, דוס, טרס, קואטרו, סינקו, סייס, ג´ו.יפנית: איצ´י, ני, סאן, שי, גו, רוקו, סיצ, האצ´ קיו, 
סיקס, סבן, הייט, ניין, תן.אנגלית: און, טו, סרי, פור, פייב, סיאטה, אוצ’ו, נואבה, דיא’ז.

ערכן 

של מילים!

מילה, זה לא מספר. אך 

בעזרת מילים אפשר 

להפוך סדרי עולם.

עוצמת 

הקול!

שני קולות, או קול 

קרוע, יכולים לפסול 

אלפי קולות 

אחרים.

י' אייר תשפ"א  -  1617  - י' אייר תשפ"א

פוטו פוינט סניף רב שפע שמגר 16 ירושלים
1599-599-010לפרטים וקבלת התוכנה: 

p1599599010@gmail.com :מייל

צוות
אמין ומוסר

שרות
מהיר במיוחד

הדפסה
אביכות גבוהה

מחלקת
גריפקה

מבצע

אש!
ל"ג בעומר בפוטו פוינט

על כל סוגי אלבומי החלאקה
בתוכנת 'פוטו בוק'

)תוכנה חינמית(

המבצע בין התאריכים ו' אייר - כ"ה אייר
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