סיפוראישי

ראיינה :גיתית דוידוביץ'

גב' יפעת הלל קרית מלאכי

שליחות

בסלון כלות

בימים אלו הוסיפה הגב' יפעת הלל ,חסידת חב"ד ,מעצבת ובעלת סלון כלות,
למאגר  120שמלותיה שמלת כלה מיוחדת במינה ,שמלה שנתפרה בהשראת
שמלת הכלה של הרבנית .שמלה שמעבר לקסם וליופי האצילי שיש בה
מעבירה מסר בעצם נוכחותה בסלון • על השמלה ,על הסלון ועל השליחות

בס”ד

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

איציק

דודי

י’ אלול תשס”ו
לניאדו

תמוז תשס”ט
כ”ד
לניאדו

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

תנאל

מרכז רפואי צאנז

”ג נאדר תשע”ב
כ
לניאדו

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

מרכז רפואי צאנז

יוסי

יהודה

כסליו תשע”א
ט’
לניאדו

ט”ו אב תשס”ז
לניאדו

אני

מחלקת יולדות

בשביל הדור הבא
ב'אגף יולדות' של לניאדו רואים בלידה אותך :חדרי לידה
מתקדמים המאוישים בצוות מיומן ומסור ,מחלקות אשפוז
משודרגות ושירותים נלווים מפותחים.

שמים לב לפרטים הקטנים שמשמעותיים עבורך
באוירה משפחתית המתאימה לך

"בואי ביום שני בבוקר והכול יהיה בסדר בע"ה".
"והמחיר?"
"נסתדר בע"ה .אני מבינה את המצב".
"ומה עם הטול ,והתחתיות?"
"אפילו סיכה ונעליים תואמות ניתן לה .מה את דואגת"?!
וכך היה .יפעת קיבלה אותנו בחיוך גדול ובחמימות .הציעה
לנו לשתות קפה ולהתכבד בשוקולד .אח"כ הכניסה אותנו
לחדר המדידות והתחילה לפתח איתנו שיחה .מהר מאוד היא
"קלטה" את הראש של הכלה ,נכנסה לחדר וחזרה עם ארבע
שמלות בסך הכל ,היא פשוט קלעה בול .אחת מתוכן נבחרה.
הגענו בתשע בבוקר ובשתיים בצהריים חזרנו עם כל הכבודה

חדרי לידה:
 8חדרי לידה.
מרכז טבעי ללידה.
חדר ניתוח במתחם חדר הלידה.
רופא מרדים זמין  24שעות ביממה.
שירותים פרטיים :רופא ,מיילדת ,ותומכת לידה.

חות חב"ד
פבאה"ק וב
עולם לרגל
תיחת כינוס
ה
ש
לו
חו
ת
העולמי
ה'תשע"ד
ולנ
באה"קשות חב"ד
ה
בכינוסים ובמהשתתפות
של כ"ב תועדויות
שבט

מחלקות – חוויה של שהייה:
 2מחלקות אשפוז – יחידת יילודים עצמאית לכל מחלקה.
 3-2יולדות בלבד בכל חדר.
הבאת התינוק להאכלה עד אלייך.
ביקור רופא יילודים במחלקה.
אפשרות לביות חלקי או מלא.

ועוד כמה דברים ,לא פחות חשובים:
צוות אחיות מיומן ,הדרכה אישית וקבוצתית בנושאים שונים ,חדרים מרווחים ומפנקים ,מזנון עשיר ומגוון בחדר האוכל.

אגף האמהות

לפרטים נוספים ולתיאום:
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ברכות
לשלו

www.laniado.org.il | 09-860-95-00

סטודיו בשבע

מזהה אנשים שאוהבים את העבודה שלהם .זה
פשוט ניכר בכל דבר שהם עושים בקשר אליה.
וכשאתה פוגש אדם שבנוסף לאהבתו את עבודתו הוא גם
רואה בה שליחות ,הרי שזה מועצם שבעתיים.
את הגב' יפעת הלל פגשתי לראשונה לפני קצת יותר
מחצי שנה כשליוויתי כלה .היה זה ביום ב' בבוקר ,יומיים
לפני החופה ולכלה טרם נמצאה שמלה.
את התגלית המצערת גילינו שבועיים בלבד לפני החתונה.
את השמלה המקסימה שחשבתי שמצאתי עבורה באחד הגמ"חים
ראתה הכלה בתמונה שנשלחה לה במייל ואהבה (היא מתגוררת
בחו"ל ואף חתנה מתגורר שם ,את החתונה החליטו לקיים
בארץ) .חשבנו שהכול בסדר אלא שהמציאות טפחה על פניה
או שמא נאמר על מידותיה והשמלה הפכה להיות בלתי
רלוונטית בעליל.
תארנה לכן את הסיטואציה המלחיצה :כלה מבוגרת ,מארץ
זרה ,מרוגשת מאוד וחסרת מנוחה שמגלה לפתע שאין לה
שמלה רגע לפני חופתה .מה יהיה?
ציפור קטנה שאלוקים שלח לי לחשה לי "יפעת הלל ,תנסי".
ולמרות שלא תליתי תקוות בסלון כלות בקרית מלאכי,
הרמתי טלפון.
וכבר במהלך השיחה הרגשתי בחוש שהכל יהיה בסדר בע"ה.
יפעת נתנה לי להרגיש שאצלה אין דבר כזה שאין דבר
כזה .הכול אפשרי בע"ה.
היא מחזיקה אצלה בסלון מגוון עצום של  120שמלות
מכל הסגנונות ,וצוות שמונה בין חמש לשבע תופרות מעולות
(תלוי בעונה) שיודעות להושיב היטב את השמלות על הכלות.
השמלות מוחלפות מדי שלוש שנים .תמיד נכנסות שמלות
חדשות ויוצאות שמלות שכבר לא עומדות בסטנדרטים
הגבוהים שיפעת דורשת ונמסרות לגמ"חים או לרבניות פורים.

ועם חיוך ענק ענק של הקלה וגם של הכלה.
השמלה קצרה שבחים רבים ואף אחד לא האמין שהשמלה
הזו נמצאה יומיים קודם .השמלה נראתה כאלו נתפרה עבורה
במיוחד .יפעת פרמה ותפרה את השמלה שלוש פעמים עד
שהייתה מרוצה מהתוצאה .בנוסף קבלה הכלה אבזור משלים
באיכות גבוהה ויצאה מרוצה עד הגג או מהגג (סלון הכלות
של יפעת שוכן כבוד על גג ביתה) וכל הנתינה הזו בתוך
הלו"ז הצפוף קיבלה ערך מוסף כשיפעת הבינה שמדובר כאן
בחסד אמיתי והתחשבה במחיר.
זו הייתה חוויה מכוננת עם טעם של עוד .אני יודעת שיש
לי כתובת מצוינת להפנות אליה.

סוג של שידוך
"דעי לך ,להתאים שמלת כלה לכלה ,זה גם כן סוג של
שידוך".
וכמו שלפני כל שידוך ישנה עבודת בירורים ,גם כאן
באינטראקציה שלי עם הכלה ומשפחתה ,אני משתדלת לשמוע
את הלך הרוח ,מה בעצם מחפשים ,מה מאפיין את הכלה ,איזה
אדם היא ,מה חשוב לה ואולי גם למשפחתה .אני מסתכלת
על האופן שבו היא מתלבשת ולומדת אותה ,החל מהשיחה
הראשונה עוד בטלפון.
השמלה הנבחרת היא לא בכדי .יש משמעות ואמירה
מאחורי כל בחירה.
הקביעה כי הבגד עושה את האדם מקבלת רובד נוסף
כשמדובר על שמלת כלה .כי הרי זה מה שבהחלט הופך את
הכלה לכלה ביום כלולותיה.
הרגעים בהם בוחרים שמלת כלה הם רגעים משמעותיים
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נדמה כי
דמותה של
הרבנית אינה
מתעמעמת
עם הזמן אלא
בדיוק להפך,
דמותה כאילו
צומחת ועולה
ומקבלת נפח
גדול יותר עם
השנים וככל
שאתה שומע
יותר ועוצר
להתעכב
על דמותה,
אתה נפעם
מעוצמתה
של המלכות
אשר כל
חייה ברחה
מפרסום
וכבוד

מאוד לכלה המיועדת שעוד רגע קט תהפוך לאשת איש ולאמה
שליוותה אותה עד היום ותמשיך בע"ה .יש שם אושר גדול ,ים
של התרגשות ,לפעמים גם בלבול וחוסר ודאות ,המון ציפיות,
גם אכזבות ובעיקר יש שם הרבה אמונה תפילות ותקוות.
להיות חלק מהחוויה הזו של כל כך הרבה כלות ,זו זכות
גדולה ושליחות מאתגרת.
אנשים חושבים שלנהל סלון כלות פירושו להתעסק
בשמלות הכלה ,באקססוריז הנלווים ,אבל זה הרבה הרבה
מעבר לכך .בעיקר כיוון שמדובר כאן על צומת כל כך
משמעותי בחיים.
בשעה הזו ,שעת בחירת השמלה ,השעות בהן בעצם צועדים
עם השמלה אל עתיד חדש ,אני עדה להלכי רוח ,חלומות,
תקוות ,פחדים ,חששות ומכיוון שכך אני נדרשת לרגישות
גבוהה ,להכלה ,לדעת לנתב ,להרגיע ,לעמוד בלחצים,
להתעלות על עצמי ,לפתח איזשהו סוג של חסינות אבל לא
כזו שהופכת אותי לחסרת רגש אלא בדיוק להפך .ולפעמים
עליי גם להיות סוג של קוסמת ,לדעת שהפתרון יגיע גם אם
השעה דוחקת וגם אם אצטרך להמציא את הגלגל בשנית.
האחריות היא מאקסימלית.

כל השנה בשבילכם

היפר ליפסקר

חנוכה

מאפיה

חופש

הרבי
לוחות
בור ש
שע"ד
את צי
מי הת
בד לברך
ת העול
יפסקר' מתכ
השלוחו
צוות 'היפר ל
ראת כינוס
בארץ הקודש וברחבי העולם לק

עוצמת המלכות והצניעות
שליחות בסלון כלות ,נושא הכתבה הזו ,נבחר לא באקראי.
את ההשראה שאבנו מדמותה של הרבנית שהגיליון הזה
שאתם מעלעלים בו סובב סביב דמותה רבת ההוד .רבות
דובר על הרבנית ,על צניעותה המופלגת ,אצילותה ,חוכמתה,
מסירות הנפש שלה לרבי בעלה ולחסידים .מעטים הם האנשים
אשר זכו לטעום ממטעמי אישיותה .כל בדיל ושבב סיפור
זכה וזוכה לסיקור רבתי .ונדמה כי
דמותה של הרבנית אינה מתעמעמת
עם הזמן אלא בדיוק להפך ,דמותה כאילו
צומחת ועולה ומקבלת נפח גדול יותר
עם השנים וככל שאתה שומע יותר
ועוצר להתעכב על דמותה ,אתה נפעם
מעוצמתה של המלכות אשר כל חייה
ברחה מפרסום וכבוד.
בכל פסיפס הסיפורים המתרקם
והולך סביב דמותה ,עצרנו להתבונן על
נקודה שזיהינו כי טרם עצרו להתבונן
בה.
הרבנית ושמלת הכלה שלה.
תמונותיה של הרבנית ספורות המה.
אחת התמונות המפורסמות של
הרבנית היא מיום כלולותיה בוורשה.
יפעת ,כחסידת חב"ד וכבעלת סלון
כלות ,עצרה להתבונן בתמונה והרימה
את הכפפה.
"מה ראית?"  -שאלתי אותה.
ראיתי את כל אישיותה של הרבנית
כפי שלמדתי ושמעתי אודותיה באה
לידי ביטוי ברגעים הללו בהם היא
יושבת עם שמלת הכלה שלה ביום
חופתה.
השמלה של הרבנית מספרת לי רבות
על אישיותה הייחודית .דרך השמלה אני
לומדת על טעמה הטוב והייחודי .אנשים

ראש השנה

לג בעומר

שוק
ט"ו בשבט
שמחת
תורה

סוכות
חנוכה

פורים

שבועות

דויות
התווע
חנות פסח
סים וב
נ"ע
ת בכינו
בנית
משתתפו
ל הר
לא ש
ד בישראל ה
ט-הילו
ואת נשות ובנות חב"
היארציי
שבט – יום
לרגל כ"ב
היפר

י סקר
היפר ליפסקר

|

כפר חב"ד

|

+972-3-9606-720

בס“ד

אואצורצרה!הססתת״םם!!

בואו לגלות את

תתאאת
ת
תלוגםללגולו
סא
אוצברו ה
אבוו
“

בס“ד

“

חוויה
דהימה
מ
ל
לשכפחה!
המ

בואו לגלות את

הא‘-ב‘ של ביקור בצפון

!

רכזים/ות,
מנהלי חדרים
ובתי ספר העניקו
לתלמידכם חוויה
של יידשקייט!

“

אוצר הסת ם

הא‘-ב‘ של ביקור בצפון

“ “

הא‘-ב‘ של ביקור בצפון

“ “

“ “

האורות ,הצלילים,
התמונות ...הילדים
יפסעו במסע מרתק
בעקבות סופרי הסת״ם
הא׳ ב׳.
ואותיו
חוויה אור קולית
יחודיתיות הא׳ ׳
או
ועוצמתית
הנותנת אשליה אמיתית.

המושבים ינועו אל העלטה
תוכניות מגוונות
ונצא למסע קסום...
לימי עיון
| ביקור תלת מימדי במפעל ליצור עורות |
מרפסת צפתית יחודית
| הולוגרמת סופר סת“ם |
קסום...
למסע
ונצא
העלטה
אל
ינועו
המושבים
לערבים חברתיים
המושבים ינועו אל העלטה ונצא למסע קסום...
• מיצג בריאת העולם • סרט תלת-מימדי ) • (3Dמסך
|
אינראקטיבי
| שעשועון
• מיצג בריאת העולם • סרט תלת-מימדי ) • (3Dמסך
שעשועון
•
ם
סת
סופר
הולוגרמת
•
ענק
מעלות
180
ועודנג
קיי•טרי
כתיבת ל
סדנתשרות
אינטראקטיבי • אפ
סת ם
סת״ם ועוד.
כתיבת
סדנת
שעשועון
סת ם •
 180מעלות ענק • הולוגרמת |סופר
“

“

“
“

אינטראקטיבי • סדנת כתיבת סת ם • ועוד

“
“

“

“

אוצר הסת ם – לדעת ,לנסות ,להתרגש

אוצר הסת״ם  -לדעת לנסות ,להתרגש
לתיאום ביקור התקשרו04-691-2000 :
info@hastam.co.il
 ,62צפת דוא ל:
השלישי
הגדוד
info@hastam.co.il
דוא״ל:
צפת
לתיאום ביקור התקשרו 04-691-2000 :רח׳ הגדוד השלישירח’,62

אוצר הסת ם – לדעת ,לנסות ,להתרגש

“

לתיאום ביקור התקשרו04-691-2000 :
רח ’ הגדוד השלישי  ,62צפת דוא לinfo@hastam.co.il :

המושבים ינועו אל העלטה ונצא למסע קסום...
• מיצג בריאת העולם • סרט תלת-מימדי ) • (3Dמסך
“

“

“
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מתי החלטת להיות עצמאית ולהקים סלון משלך?
במשך כל השנים ידעתי שאני רוצה להתפתח בתחום
ולעשות לביתי .היה לי חלום לפתוח סלון שמלות כלה מקצועי
ברמה גבוהה במחירים אנושיים.
במהלך ההיריון החמישי שלי התחלתי להגיד לאנשים
שאני מתחילה להיות עצמאית .אבל לא פרסמתי ולא כלום.
עד סוף ההיריון היו לי כבר  10שמלות וזה היה סימן ברור
בשבילי שאני בדרך הנכונה.
הודעתי שאני תופרת שמלות כלה ואני לוקחת את עלות
התפירה אבל השמלה תישאר בסלון לאחר החתונה ,כך שעם
הזמן נוספו עוד ועוד שמלות.
במקביל עברנו לדירה גדולה יותר משלנו ,והקב"ה סידר
לנו שזו תהיה דירת גג .בכלל לא תכננו אבל שם נמצא היום
העסק שלנו ,מהשם מצעדי גבר כוננו.
עד שקיבלנו אישורים ובנינו על הגג העסק התנהל בתוך
הבית במספר חדרים.
הפחתתי את התפירה הצבעונית וב־ 14השנים האחרונות

“

יפעת ,לא כל יום פוגשים מעצבת שמלות כלה חסידית.
ספרי לקוראים מעט על הרקע שלך ,על הבית שבו צמחת,
מתי הבנת שתרצי להתעסק בעיצוב ותפירה?
נולדתי ברחובות ,להוריי היקרים שיחיו זכריה וציונה
מזרחי ,בשכונת שעריים המאוכלסת ברובה ע"י בני העדה
התימנית.
אמי הייתה ועדיין אישה מיוחדת ,יראת שמיים אמיתית,

"היה לי חלום"

“

מעצבת חסידית

אנשים
חושבים
שלנהל סלון
כלות פירושו
להתעסק
בשמלות
הכלה,
באקסוסריז
הנלווים,
אבל זה
הרבה הרבה
מעבר לכך.
בעיקר כיוון
שמדובר כאן
על צומת כל
כך משמעותי
בחיים

גם כששהייתי בפנימייה בירושלים עסקתי ביצירה .מתחת
למיטתי החזקתי בחומרי מלאכה ואת זמני הפנוי השקעתי
באומנות .תמיד גזרתי ,עיצבתי ,רקמתי תמונות ,קישוטים
לסוכה וכדומה.
אחותי נישאה שמונה חודשים לפניי ,תפרתי את כל הבגדים
שלה ושל אחיותיי בעצמי.
אחת מדודותיי ,אחותה של אמי ,הגיעה לחתונה ויצאה
מגדרה מרמת הביצוע .היא זיהתה כישרון והחליטה לסבסד
לי לימודים מקצועיים.
בזמן הזה כבר הייתי כלה .ידעתי שיהיה עליי לפרנס את
הבית ,בעיקר כי גם חונכתי על בית של תורה ,ועל האידיאל,
בעל שישב וילמד .בעלי אוהב מאוד ללמוד ושמח שאאפשר לו
ללמוד תורה .באנו בקשרי השידוכין ממש בערב ליל הסדר,
אז הגיעה התשובה מהרבי והמועד לחתונה נקבע באלול.
הזמן בין השידוך לחתונה היה משמעותי מבחינת הכנת
הבגדים .פעם בניגוד להיום תפרו הכול .שבע ברכות פירושם
בגד מיוחד לכל ערב .היה גם צורך בתפירה לכל בנות המשפחה.
תפרתי את כל הבגדים לשבע ברכות שלי ,תפרתי לחתונתי
בגדים לאמי ,ארבע אחיותיי ,ולשתי גיסותיי .ובנוסף לכל
זה תפרתי את שמלת הכלה שלי בעצמי ,סיימתי אותה ביום
החתונה עצמו.
התופרת הנחשבת אליה הלכתי עם בדים ודוגמא הודיעה לי
חודש לפני חתונתי שלא תוכל לתפור לי את השמלה .הייתי
בלחץ אבל הייתה לי אמביציה וביטחון בה' והחלטתי שאוכל
לעשות זאת בעצמי ,נעזרתי בשכנה שבעברה עבדה בסלון
כלות והיא לימדה אותי כיצד לגזור נכון שמלות עשירות
בבד .עשיתי זאת בהצלחה מרובה .ראיתי שזה אפשרי .את
השמלה שלי השכרתי לחברות ,אח"כ תפרתי שמלה נוספת
וויה
בס“ד
חדהימה
חוויה
מ
ל
דהימה
לשכפחה!
מ
מ
ה
ל
לשכפחה!
המ
“

מתבלבלים בין צניעות ויופי ,סבורים ששתי המילים הללו לא
יכולות לדור בכפיפה אחת .כביכול יופי יהיה מושאן האחרון
של "הצנועות" .אך הרבנית מעבירה מסר אחר לחלוטין.
כשמתבוננים בשמלתה ,רואים כי היא מורכבת ממספר בדים
ותחרות ,אינני בטוחה שזו שמלה ,יתכן ומדובר כאן על שני
חלקים .החצאית מורכבת בדוגמתה ועשירה מאוד .הפרח על
הכתף משמש תחנת עגינה מקורית לטול .כל הנ"ל מראים
ומלמדים אותי כי הרבנית אהבה יופי והייתה בעלת טעם
משובח מעודן ומקורי .ועם כל זה ידעה היטב לתפור את
הבגד בצורה צנועה מבלי להצניע את יופיו ומבלי להבליט
את דמותה.
ואם תשימי לב ,הרבנית יושבת באצילות ולא עומדת.
ואני חושבת שהישיבה הזו גם כן מסמלת משהו על אישיותה.
אישה מיושבת ,שיודעת את מקומה סמוכה ובטוחה ואין לה
צורך לעמוד ולהתבלט.
השילוב הזה של יופי ,אצילות וצניעות נדיר ומשמעותי
במסר שהוא מעביר ולכן החלטתי לתפור שמלת כלה בהשראת
שמלת הכלה של הרבנית.
כי זו לא עוד שמלה .זו השמלה של הרבנית .זה מה
שהסברתי לזבנית בחנות הבדים שלא הבינה מדוע אני
מתעקשת על בדים שכבר יצאו מהאופנה לפני שמונים שנה.
כולי תקווה שהבנות אשר תבחרנה לעצמן את שמלתה
של הרבנית אכן יטוו את דרכן לאורה אך בטוחני שעצם
נוכחותה של שמלה זו בסלוני יש בה כוח להעביר את המסר
הזה לכל כלה באשר היא.

שידעה לחנך אותנו בשקט .בלי יותר
מדיי רעש וקולניות .לשקט שלה
ולדוגמא האישית שסימלה עבורנו
היה הד בבית.
את שבט לשונה ראינו בעיניה,
את המילים המבקרות ,גם אם הן
הגיעו לנו בצדק מדי פעם ,חסכה
מאיתנו .די היה לנו במבט אחד
מיוסר שלה בכדי שנשפיל את
עינינו ונסיק את המסקנות..
אמי חרדה לחינוך ילדיה ואבי
סמך לחלוטין על שקול דעתה
ומשכך ,כשראתה כי מוסדות החינוך
הטובים ביותר ברחובות הם חדרי
אידיש לבנים ובית ספר "בית יעקב"
לבנות ,היה ברור לה כי מקומם של
ילדיה לא יפקד מהם.
אמנם הורי לא נולדו חסידי
חב"ד ואף לא הכירו את חב"ד
בטרם נישאו .אך אימא שמאז
ומעולם נמשכה לרוחניות ,גילתה
את החסידות דרך השיעורים הנפלאים בפרשת השבוע ובתניא
שהיו ועדין מוסרים וותיקי אנ"ש בעיר .השיעורים השפיעו
עליה בצורה ניכרת ועל כל הלך הרוח בבית,
ולכן על אף שאת החינוך הפורמאלי קבלנו במוסדות
אחרים (טרם נפתחו בעיר מוסדות חב"דיים ,משנפתחו שלחה
לשם) ,גדלנו מקושרים לרבי ולהוראותיו .היו מכתבים ,היו
מנהגים שעם השנים אימצנו ,הלכנו לשיעורים .מגיל צעיר
מאוד הלכתי לשיעורי תניא של הרב ארז קרלשטיין ,לא
הבנתי כלום אבל הלכתי .נמשכתי לחסידות ואמא עודדה
אותי ואת אחיותיי מאוד .יצאנו למבצעים כדוגמת נש"ק,
עשינו הפעלות לילדים ולקחנו חלק בקייטנות חב"ד .אני
חושבת שאמי היא מהבודדות שלא מפספסות אף כינוס של
נשי חב"ד .וגם היום שאינה צעירה היא מוצאת את הכוח
ויוצאת למבצעים.
את שנות התיכון למדתי במכון בירושלים .נהניתי מאוד
ללמוד שם ,כיבדו את כל הזרמים (היו נמסרים שיעורי תניא
בחשאי .אב הבית של הפנימייה היה חסיד חב"ד והיה בא מעדכן
אותנו) .אבל ההבדלים בדרכי החינוך היו משמעותיים .הדבר
הכי בולט בעיניי היה שהחינוך בחב"ד הוביל לעשייה מתוך
אהבה לעומת החינוך לעשייה מתוך יראה ,.את לא יודעת
איך עברנו את חודש "אלול" .זה היה חודש מפחיד .הימים
הנוראים היו פשוט נוראים ,בחב"ד הרגשת את אלוקים קרוב,
נגיש ,חומל ואוהב.
כשבגרתי היה לי ברור שאני רוצה להקים בית חסידי
חב"די ,והבנתי שעליי לעבור לבית רבקה בסיום למודי.
אבל דרכי בבית רבקה לא נמשכה הרבה זמן ,כי התחתנתי
כבר בשנה הראשונה.
בגיל  18החלטתי שאהיה תופרת .היה לי ברור שמורה
לא אהיה .רציתי מקצוע עצמאי בו אהיה אדון לעצמי ואת
אהבתי לתפירה גיליתי בגיל צעיר מאוד .בבית שלנו תפרו
וכבר בגיל  10תפרתי בגדי בובות במכונה של אמי ,שעל אף
היותה פרפקציוניסטית ודייקנית גדולה ,הייתה מעודדת אותי
להתמיד ולנסות עוד ועוד .ולמרות שהיו פעמים שהרסתי לה
את המכונה ,היא פשוט הייתה מתקנת אותה ולא אומרת לי
כלום .מגיל  14תפרתי לעצמי בגדים ,למדתי מאמי ודודותיי.

והגלגל התחיל לזוז מעצמו.
זמן קצר לאחר שנשאתי הוצעה לי משרה באחד הגמ"חים
לשמלות כלה היותר גדולים ומוכרים ברחובות .תפקידי היה
לתפור ולתקן את השמלות .במקביל התחלתי לתפור בגדי
ערב ,תיקונים ,ושמי כתופרת עבר מפה לאוזן.
במשך  12שנה ,מהחתונה ,בעלי למד בכולל והוסמך לרבנות
ודיינות .בכל השנים הללו רוב הפרנסה הייתה עליי והתפרנסתי
מתפירה לאנשים.

אני מתמקדת אך ורק בשמלות כלה.
איך מהדסים בין בית ,משפחה ועיסוק כל כך תובעני?
בהחלט אתגר מורכב ולא פשוט .התאמתי את השעות
לילדים.
עבדתי מהשעה  8:00ועד השעה  13:00ומהשעה 20:00
 ועד  1:00בלילה .בערב קיבלתי עד שלוש כלות .ובאמצעהשתדלתי להיות רק אימא.
במשך  6-7שנים למדתי את כל הקורסים שיש לקחת
בכדי להשתלם ולהוביל בתחום.
בעלי סייע בידיי ומעבר לתמיכה המוראלית ,הפשיל
שרוולים וניקה ובישל כשצריך.
נעזרתי בניקיון ובשרותיה של שמרטפית וזה אפשר ניהול
תקין שוטף ובריא של הבית.
היו פעמים שנאלצתי לעבוד בימי שישי עד כמעט הדלקת
נרות בכדי להספיק את הביקוש .כתבתי על כך לרבי וקבלתי
תשובה שעליי לקחת עוד עובד ואם צריך עוד אחד ועוד אחד.
כשעברנו לבית החדש ,תכננתי דלת נוספת בין שני חדרים
צמודים בכדי שאוכל לתפור בחדר אחד ולהשגיח בעיניי על
ילדיי שישחקו בחדר השני.
לאט לאט העסק השתלט על הבית .החזקתי כבר קרוב
ל־ 100שמלות כלה והילדים שלי ובעלי הרגישו שהם גרים
בסלון כלות ולא בבית .זה היה הזמן לקבל החלטות ולהפריד

כולי תקווה
שהבנות
אשר
תבחרנה
לעצמן את
שמלתה
של הרבנית
אכן יטוו את
דרכן לאורה
אך בטוחני
שעצם
נוכחותה
של שמלה
זו בסלוני
יש בה כוח
להעביר את
המסר הזה
לכל כלה
באשר היא

רשויות .אני אוהבת מאוד לעבוד מהבית ולהיות זמינה לילדיי
אבל שטח העבודה צריך היה לקבל טריטוריה משלו .ב"ה היום
הסלון ממוקם על הגג והכל מרוכז שם .יש לובי נעים שמקבל
את הכלה והמלוות ופינת קפה ,יש שם חדרים ממודרים לפי
רמת השמלות ,יש חדר מדידה ותפירה ופינות לנעליים וכל
הנלווה ..המקום נעים ,שליו ,מקבל ועוטף ומכניס לאווירה
מיוחדת את הבאות בשעריו.
מה האתגרים הגדולים איתם את מתמודדת?
ישנם אתגרים רבים הקשורים בצורה ישירה ועקיפה להיותי
במקצוע כל כך תובעני .מעבר לאינטרס האישי להוציא
כלות מושלמות ,זוהי אחריות כבדה ביותר .השמלה היא
גורם משמעותי אצל הכלה ,זה מה שמכניס אותה לאווירה,
זהו אחד מהחלומות הגדולים שלהן כיצד יראו ביום חתונתם.
יש הרבה ציפיות והרבה לחץ.
פעם בשעת משבר ישבתי וכתבתי לרבי קיבלתי מענה
מדהים :לשמוח שיודע מה התפקיד שלו בעולם .לא כל אחד
שיורד לכאן זוכה לדעת למה - .זה משפט שמלווה אותי כל
הימים ,בכל הרגעים הטובים והקשים אני יודעת וזוכרת שאני
בתפקיד ,והידיעה הזו מרגיעה ונוסחת בי כוחות.
אני רוצה שהחוויה של הכלה תהיה הכי כיפית .זה לא
פשוט לבחור שמלת כלה ,זו תורה שלימה לדעת להרגיש
ולהתאים .יצאה עליי שמועה שאת השמלה הראשונה שאני
מראה לכלה אותה היא לובשת בחתונה .זה הרבה פעמים
נכון .אבל יש הרבה פעמים שבעיות אחרות מתנקזות דרך
שמלת הכלה .הרבה פעמים אני רואה שאין בעיה עם השמלה.
השמלה מצוינת אבל יש סיפור אחר מאחורי השמלה וכאן
אני נדרשת להיות במקום המכיל והמעודד.
כלה שלא ברור לה מה היא רוצה יותר מאתגרת מן הסתם,
לפעמים צריך למדוד ולהראות מאה שמלות .אבל בסוף תמיד
מוצאים את האחת.
מהי בעינייך המשמעות של היותך חסידת חב"ד
במקצועך זה?
עם כל הלב לכל אחת .המוטו של חב"ד נכון גם כאן .עם
כל אחת לזכור לדבר בשפה שלה ,להשתדל לשמח אותן
ככל שניתן .אני מאוד משתדלת לתת את עצמי במקסימום
לכל כלה ,לא משנה באיזו רמה בחרה את השמלה .השמלות
מתחילות מ 1700-ויש גם שמלות ב 5,000-ש"ח.
אבל מבחינתי כולן כלות ביומן הגדול.
אני יודעת שלכלות יש אמירה בכל מה שקשור לאופנה .אני
מנסה לכוון את הבנות בלי לחץ לשמירה על קווי הצניעות.
ביקשתי מהרבי ברכה שאוכל להתמודד עם האתגר וקיבלתי
תשובה "אזכיר על הציון".
ספרי חוויות המיוחדות לך?
כל יום מלא בחוויות ,זה מקצוע שלא מפסיק לייצר סיפורים
מרגשים .ובכל זאת ,יש כלות שהגיעו אליי לחפש שמלת כלה
גם לפרק ב' שלהן .הן אומרות שהחוויה הכי טובה שהייתה
להן היא חווית השמלה .הייתה לי פעם כלה נאה נכה ,אישיות
יוצאת דופן שהצלחנו בטכניקה מסוימת לגרום לה לעמוד
לכבוד החתן עם שמלת הכלה .זה היה חשוב לה מאוד .לא היה
אחד בחדר שלא מחה דמעה .אלו רגעים מרגשים שנצרבים
בתודעה לנצח.
מה החזון שלך?
להוציא מהסלון כלות לאולם .שיעברו כאן את כל תהליך
ההכנה ,האיפור והסירוק .להפוך את הבית הזה לבית של יופי,
שרות ונוחות בדרך להקמת בניין עדי עד על אדני התורה
והחסידות בע"ה.

סטודיו כלות

כלה יקרה,
מזמינה אותך אלי לחלום של יום בסטודיו
מאובזר ביום המאושר והחשוב ביותר בחייך.
בסטודיו תהני מיום פינוק הכולל :איפור ,תסרוקת,
סידור צפורניים ,חדר מנוחה ,פינת קפה ועוגה למלוות

חני
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