מגזין

רגע של
היטהרות
איריס זינגר ,60 ,בלנית
המקווה של תקוע וגם מורה
בבית ספר יסודי ביישוב.
נשואה ,אם וסבתא ל”די
הרבה ילדים ונכדים” ,מתקוע

“מים זה הדבר הכי כיפי
בעולם ,מים זה משהו
שמחייה אותי .אבל מצד
שני ,אני גם מפחדת
ממים ,למשל מטביעות.
אני מרגישה את הכוחות
האדירים של המים ,וגם
את עוצמת השינוי שבהם”
“גדלתי ברמת גן ,למדתי תנ”ך ואנגלית
במכללת בית וגן ,ובזמן הלימודים
הכרתי את בעלי (הרב דוב זינגר ,א”ש).
אחרי שהתחתנו גרנו במשך כמה שנים
ברובע היהודי בירושלים” ,מספרת
הרבנית איריס זינגר“ .ואז ,יום אחד,
התגלגל אלינו הביתה הרב מנחם פרומן,
ודי בזכותו עברנו לתקוע .כשהגענו
ליישוב ,על ההתחלה הוא החליט עבורי
שאהיה בלנית .לא ידעתי בכלל מה זה,
הייתי די צעירה ,אבל הלכתי אחריו,
והוא לימד אותי את כל ההלכות”.
מהרגע שבו הטבילה לראשונה ,עברו
כבר  30שנה“ .העיסוק הזה מאוד משפיע
עלי” ,אומרת זינגר“ ,ופיתחתי כל מיני
מחשבות סביב זה .מבחינתי ,המקווה הוא
לא רק מקום שמדברים עליו באיזה שקט
או סודיות .יש לו נוכחות בחיים ,ואני
משתדלת שהמקווה יהיה נוכח באופן
יותר גלוי ,בלי לקלקל את הצניעות.
אם למשל בבית ספר לומדים בספר
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מים
בששון
לקראת החורף אנו מתפללים לגשמי
ברכה שירוו את הארץ .למים מיוחסים
כוחות אדירים ,ולא רק בטבע .ארבע
בלניות מסבירות את השפעתם על
הגוף והנפש ,ומדברות על הניסים
שקורים לטובלות .סיפורי מקווה

אילנה שטוטלנד



צילום :שם בראל ,בן פרידמן
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“המקווה הוא
לא רק מקום
שמדברים עליו
באיזה שקט או
סודיות .יש לו
נוכחות בחיים,
ואני משתדלת
שהמקווה יהיה
נוכח באופן יותר
גלוי ,בלי לקלקל
את הצניעות.
אם למשל בבית
ספר לומדים
בספר ויקרא על
טומאה וטהרה,
אז אני בעד
שהתלמידים
יבואו פיזית
למקווה וילמדו
על זה לא
רק כמשהו
תיאורטי”.
איריס זינגר

52

כ"א בחשוון  /תשע"ח

ויקרא על טומאה וטהרה ,אז אני בעד
שהתלמידים יבואו פיזית למקווה וילמדו
על זה ,לא רק כמשהו תיאורטי”.
האם את מוצאת נקודות משותפות בין
עבודתך כבלנית לבין עבודתך כמורה?
“כאמור ,אני משתדלת לעשות את
החיבור .כלומר ,לגרום למקווה להיות
נוכח גם בבית הספר .תלמידים בתקוע
עושים סיור מקוואות ,מתוודעים לעולם
הזה .מבינים שזה לא רק שייך לנשים
שטובלות לקראת חיי אישות ,אלא
שהעולם של המקווה הוא עולם רחב שיש
בו גם גיורים ויש גם טבילה בערב יום
כיפור”.
איזה סיפוק את שואבת מעצם היותך
בלנית?
“אני אוהבת להיות ברגע הזה של
ההיטהרות ,שזה רגע מאוד מכונן
ומשמעותי בחיים .זה להיות ברגע של
אפשרות לשינוי ,ברגעי מעבר ,ברגעים
שיש בהם כוח”.
את רואה איזשהו שוני בין בלניות
חדשות לבלניות ותיקות?
“אני רואה בעיקר שוני בין הטובלות.
עכשיו לנשים יש יותר רצונות בטבילה

– למשל ,להיות לבד או לא לבד בזמן
הטבילה .כמו כן ,מספר הטבילות
השתנה .אם לפני  30שנה ,פחות או
יותר ,מספרי הטבילות היו  3או  ,7הרי
שכיום יש גם  ,10 ,4 ,1ו־ 18טבילות.
כיום נשים גם יותר מתפללות בתוך
המקווה ,ולנשים כיום יש יותר דו שיח הן
עם הטבילה והן עם הבלנית”.
עד כמה את נחשפת לסיפורים אישיים
של הטובלות?
“זה תלוי בכמה שהאישה מוכנה להיחשף.
למשל ,הייתה אישה שבאה ואמרה לי:
‘עכשיו אל תלחצי לי יד’ .שאלתי אותה
למה ,והיא ענתה שכל פעם כשאחרי
הטבילה הייתי לוחצת לה יד ,היא הייתה
נכנסת להיריון .חייכתי ואמרתי‘ :בסדר,
כשתרצי אני אלחץ לך יד’ .לא לקחתי
את האחריות לא לטוב ולא למוטב”.
“לא לזכור” ,זהו אחד הדברים החשובים
לזינגר בעבודתה“ .אני מעדיפה לשכוח
את מי שהייתה ,כדי שזה לא ישפיע על
המחשבות שלי ,כדי לא להתערבב” ,היא
מבהירה“ .זו עבודה מאוד אינטימית,
במיוחד ביישוב ולא בעיר גדולה .דבר
נוסף שמאוד חשוב לי זה להתפלל על

כל אחת ואחת ,וגם לדעת לקבל את
הכוח כדי להבין מתי להיות נוכחת ומתי
לא .כלומר ,מתי לדעת שאת לעזר ומתי
לדעת שאת צריכה להיות שקופה ,שאת
רק כלי לטבילה ולמצווה”.
זינגר אומנם עובדת במקווה שביישוב,
אבל גם בביתה הפרטי יש מקווה.
“המקווה הזה מיועד לגברים בלבד” ,היא
מספרת“ .בנינו אותו לפני כ־ 30שנה.
באותה תקופה ביישוב היה רק מקווה
אחד ,והרב מנחם פרומן נורא הקפיד
שאחרי טבילה של גברים יחליפו את
המים ,כדי שנשים יטבלו במים חדשים.
הגברים ,שלא היו אז רבים במספרם,
רצו לטבול בעיקר בימי שישי ,ואני
בתור בלנית הייתי מחליפה את המים,
וזה היה מכביד .באותה תקופה עשינו
איזושהי תוספת בנייה בבית והחלטנו
שבאותה הזדמנות נזכה את הרב מנחם
ואנשים נוספים שטובלים במקווה
לגברים .החלטנו לבנות בתוך הבית
שלנו מקווה .מגיעים אלינו בקביעות
כמה גברים שטובלים ,והמקום פתוח לכל
מי שרוצה”.
זינגר היא אישה מיוחדת .היא לא רק

המים
שמציפים
הכל
חיה זוסמן ,61 ,בלנית מקווה אלון שבות,
וגם תומכת בנשים שחולות באלצהיימר.
נשואה ,אם לארבעה ,מאלון שבות

משלבת בין עבודתה כבלנית לעבודתה
כמורה ,אלא גם נוכחת מדי פעם בכנסים
של תנועת “נשים עושות שלום”,
ואף בחרה לקרוא בשם שלום לאחד
מבניה“ .יש לי חברה מאוד טובה ,אישה
חילונית ,שנמצאת בתנועת ‘נשים
עושות שלום’” ,מספרת זינגר“ .בעקבות
פינוי גוש קטיף ראיתי שיש קרע גדול
בעם ,והבנתי שמושג של שלום קודם
כל צריך להיות ביני לבינה ,בין השמאל
לימין ,בין חילוניים ודתיים .אבל לא
במובן הזה שאני מקבלת את האג’נדה
שלה ,אלא שאני מביאה את החלק שלי
המובהק ,את המושג שלום כמו שאני
מבינה אותו ,והיא מביאה את המושג
שלום כמו שהיא מבינה אותו .בתודעה
שלי הקדוש ברוך הוא עושה שלום ,זה
כל הקטע של ‘עושה שלום במרומיו’,
ואילו היא מביאה את השלום בינה לבין
הערבים ,ואנחנו נפגשות מדי פעם .יש
פעמים שאני שומעת את הדברים שלה,
ויש פעמים שהיא שומעת את הדברים
שלי ,ואני מקווה שיום אחד המושג הזה
של שלום שלי ושלום שלה יתאחדו.
בעיניי שלום זה חלק מעבודת השם”.

“עבורי מים זה טוהר וגם בריאה .מים זה גם צלילות,
זה המשך ,זה חיבור לקדוש ברוך הוא וגם למשפחה”
“נולדתי בקליפורניה ,תמיד קיוויתי
לעלות יום אחד לארץ ,אבל לא חלמתי
שאזכה” ,מספרת חיה זוסמן .בערב
סוכות התשמ"ד היא הגשימה את
חלומה ועלתה לישראל ,כשהיא בת 28
בלבד" .הכרתי את בעלי אחרי שלוש
שנים ,גם הוא במקור מקליפורניה .גרנו
תקופה בירושלים ,ואחר כך בעקבות
אחיותיו של בעלי ,שהיו ממייסדות
אלון שבות ,עברנו לגוש עציון .יש
לי תואר בחינוך ותעודת הוראה ,אבל
בחרתי במשך שנים לא מעטות להקדיש
את עצמי לבית ולילדים .היום אני
קוטפת את הפירות ,כי יש לי קשר
מאוד טוב עם ילדיי .כשהם היו קטנים
רציתי להיות איתם ,כדי שהם יוכלו
לדבר איתי על הכל ,וכך זה נמשך
עד היום .לכן גם אחד החלומות שלי
במקווה ,ובכלל ,זה שנבין את הגדולה
של האישה”.
למה את מתכוונת?

“אנחנו בלענו את תרבות המערב
ותורת הפמיניזם ,כאילו אנחנו צריכות
להתחרות עם גברים .אבל בתרבות
שלנו ,ביהדות ,האישה חשובה כאישה.
יש לה כוחות ועוצמה שלא ניתנו לגבר.
כשהיא מתעסקת בתחרות מול גבר ,היא
פחות בטוחה בעוצמה שלה כאישה".
זוסמן מכהנת כבלנית זה  10שנים.
“זה התחיל בהתנדבות” ,היא מספרת,
“פשוט ביקשו ממני באחד מימי שישי
להיות מקבלת פנים של נשים במקווה,
והתחברתי מיד למקום .כל השנים אמרו
לנו שבזכות טבילתן של נשים עם
ישראל פה ,וכבלנית אני יכולה לחתום
על זה .את רואה שבכל מצב הנשים
באות לקיים את המצווה ,גם כשהן חולות
או לא מרגישות טוב ,הן באות לטבול".
עד כמה עבודתך כבלנית שינתה את
חייך?
“אני לא יכולה אפילו להתחיל לתאר עד
כמה העבודה מעשירה אותי וכמה היא
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נתנה ברכה למשפחה שלי .במקווה יש
משהו שמציף את הכאב ,את השמחה ,כל
הרגשות עולים מעלה .אני יכולה להגיע
למקווה עייפה ,ואני חוזרת הביתה
מחוזקת .אני גם לומדת מכל אישה
ואישה .כל אחת שבאה משפיעה עליי”.
זוסמן מספרת שהיא מקפידה שלא
להסתכל על גופן של הנשים“ .כל אישה
שיוצאת מהמים ,אני מיד מכסה אותה
במגבת או בחלוק ומיד מברכת אותה”,
היא מתארת“ .אני גם חושבת איך
לברך כל אחת לפי מה שהיא צריכה,
ואני שומעת הרבה סיפורים על איך
שהברכות התגשמו .זהו מעמד מאוד
מיוחד ששתינו נמצאות ברגע של בריאה
והתחדשות .אני מרגישה שהנשים האלה
מזכות אותי ,והמקווה גם תורם לחיזוק
האמונה שלי”.
זוסמן מציינת שהיא בהחלט מרגישה
שנשים כיום הן יותר רגישות ופגיעות.
“אם פעם מישהי באה ,טבלה ויצאה -
הרי שהיום נשים פתאום בלחץ לגבי
מי הן ,מה התפקיד שלהן ,אם הן מספיק
טובות” ,היא מספרת“ .בחיים שלהן יש
יותר לחץ ,שמתבטא בסופו של דבר גם
במקווה .אני אף פעם לא שואלת את
הנשים על החיים שלהן ,על מה שקורה
איתן .אבל יש מקרים שאישה פתאום
פורצת בבכי ,ואני שמחה שהיא מרגישה
שהיא במקום בטוח .לפעמים היא רוצה
חיבוק ,והרבה פעמים לא חייבים לדבר,
אלא עצם זה שמישהי נמצאת לידך זה
כבר עוזר .למשל ,ראיתי מישהי אחרי
הלידה שאמרה לי‘ :לא בא לי לחזור
הביתה’ .אמרתי לה‘ :תנצלי את הזמן
שאת נמצאת כאן .זה הזמן להתפנק ,וגם
כשאת חוזרת הביתה ,אין לך שום חיוב
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לעשות דברים’ .נשים מחפשות אישור
לתחושות שלהן באותו רגע ,ואני נותנת
להן לגיטימציה למה שהן מרגישות .אני
נותנת להן את התחושה שהן אהובות,
מקובלות ,שהשם שמח בהן ושהן בדרך
הנכונה .אין אצלי ביקורת על שום
דבר”.
לאחרונה עברה זוסמן קורס העשרה
לבלניות ב”מרכז עדן” ,הרואה את
המקווה כנקודה מרכזית עבור מגוון של
נושאים והתמודדויות הקשורים לנשים
ולמשפחות יהודיות“ .מה שהקורס
חידש לי זה כיצד אנחנו ,כבלניות,
יכולות לזהות אישה במצוקה ולהפנות
אותה לגורמים הנכונים” ,היא מספרת.
“למשל ,יש כל כך הרבה ארגונים
שתומכים בנשים אחרי לידה ,או נשים
שעברו סרטן השד שפגע בדימוי הגוף
שלהן ,או נשים שעברו התעללות ,או
כאלה שעוברות טיפולי פוריות .עצם זה
שאני מיידעת אותן על קבוצות תמיכה,
זה כבר אומר שהן קיבלו תמיכה”.
ספרי על מקרה מרגש במיוחד.
“הגיעה למקווה אישה שסבלה מ־OCD
(הפרעה טורדנית כפייתית) .התחלתי
לדבר איתה ,ותוך כדי כך גיליתי שהיא
והמשפחה שלה עוברים את זה לבד ,ללא
שום תמיכה .בזכות השיחה שלנו הם פנו
לקבלת תמיכה לכל המשפחה .הייתה
גם מישהי עם ציסטות בשחלות שלא
הצליחה להיכנס להיריון .הרופא אמר
לה לטבול ,ולחזור אליו לפני הטבילה
הבאה .הטבלתי אותה ,בירכתי אותה
והיא אמרה שאחרי הברכה הרגישה
רוגע וידעה שהכל יהיה בסדר .והיא אכן
נכנסה להיריון .הרגשתי שהשמחה שלה
זו גם השמחה שלי”.

בלנית
בדרכים
ריקי אוגול ,47 ,בלנית ניידת,
וגם מוזיקאית יוצרת ומעבירה
סדנאות אמנות .נשואה ,אם
לשישה ,מרותם

“מים בשבילי זה שלווה.
זה סוג של רוך ,ולא סתם
הקדוש ברוך הוא בחר
שבבריאה של תינוק הוא
יהיה עטוף במים”

“אני יכולה
להגיע למקווה
עייפה ,ואני
חוזרת הביתה
מחוזקת .אני
גם לומדת מכל
אישה ואישה.
כל אחת שבאה
משפיעה עלי”.
חיה זוסמן

ריקי אוגול“ ,בלנית ניידת” מהיישוב
רותם בבקעה ,לא תמיד שמרה מצוות.
“נולדתי בחדרה למשפחה מסורתית,
וחזרתי בתשובה בגיל  21וחצי .קרו
לי כמה ניסים בחיים שהביאו אותי
לבדוק מי אחראי פה בעצם ,מי בורא
את העולם ,ואז קראתי את הספר
‘יהדות הלכה למעשה’ של הרב ישראל
מאיר לאו וברגע אחד החלטתי ‘נעשה
ונשמע’”.
לאחר חתונתה עברה אוגול להתגורר
באיתמר ,שם פגשה בלניות יוצאות דופן
שגרמו לה לרצות לעסוק בתחום“ .הרגע
שבו הן היו מקבלות את האישה מהמים,
מניפות את המגבת ומסיטות את המבט
הצדה ,נתן לי להרגיש שהמיקוד עליי,
אבל בלי שמישהי עומדת מעליי” ,היא
מתארת“ .חוויתי שם תחושה של קדושה,
ואמרתי לעצמי עוד ככלה טרייה שאני
רוצה גם להיות בשביל נשים ,אבל
להיות ליד ,להיות בצד ,ולא לקחת את
המקום שלהן”.
מתי הצלחת להגשים את חלומך?
“לפני  15שנים הפכתי לבלנית
בהתנדבות .באותה תקופה עברנו
להתגורר ביישוב רותם ,ובגלל שלא היה
שם מקווה ,בעצם הפכתי לבלנית ניידת.
נשים שצריכות לטבול מתקשרות אליי
ואנחנו נוסעות במכונית שלהן או שלי
למושב מחולה או לשדמות מחולה או
ליישוב משכיות ,ועושות את המצווה”.
את נהנית מעצם היותך בלנית ניידת?
“אני חושבת שכן ,כי זה מוציא אותי
כל הזמן מהמרחב שלי .מישהו יגיד
לך שזו טרחה לנסוע כל הזמן ,אבל
בשבילי זו חוויה .לפעמים אני נוסעת
אפילו פעמיים בערב ולא מרגישה שזו
טרחה .אבל עכשיו סוף־סוף קיבלנו

תרומה לבניית מקווה ברותם ,ותודות גם
למועצה הדתית בבקעת הירדן ,המקווה
כבר מוכן לגמרי .אנחנו פשוט מחכים
לגשם ,ובעזרת השם אהיה הבלנית של
המקווה הזה”.
אוגול מספרת שכשהיא חוזרת הביתה
מהמקווה ,היא מרגישה שסיימה את
השליחות שלה וכעת יכולה להמשיך
בחייה" .אחד הדברים שמספקים אותי
בעיסוק הזה הוא שנשים חילוניות ,שלא
טבלו בכלל ,פתאום שואלות אותי,
מתייעצות ובאות למקווה .למשל ,שתי
נשים שלא הצליחו להיכנס להיריון
הלכו ,טבלו ונכנסו להיריון .העיסוק
כבלנית משפיע עליי לטובה .אני
מרגישה שאני מתעסקת במים ,בשלווה,
וזה מקנה לי רוגע”.
אישה צריכה תכונות מיוחדות כדי
להיות בלנית?
“היא צריכה להיות לא שיפוטית  -לא

רק במילים אלא גם במחשבה .אנחנו
כנשים בדרך כלל ביקורתיות לגבי הגוף
של עצמנו ,ולי אף פעם אין ביקורת
על מה שאני רואה .צריך פשוט לנטרל
את המבט האנושי ולהצליח להיות
שקופה .אני לא מגדירה את עצמי כבן
אדם שקוף ,אבל במקווה אני שקופה
ואני נותנת לאישה את ההרגשה שאני
רואה ולא רואה .צריך המון רגישות כדי
שאישה לא לבושה תרגיש נוח לצידך”.
מה דעתך על מקרים שבהם נשים
מבקשות לטבול ללא בלניות?
“לאחרונה אנו נתקלות בנשים המבקשות
זאת .אני מכבדת את זה ,ואני חושבת
שכל הבלניות צריכות לכבד את זה .יש
המון סיבות לבקשה הזאת .זה לא רק
שאישה לא רוצה שיראו אותה עירומה,
יש גם סיבות נסתרות שאנחנו לא תמיד
מודעות להן .זה דבר מאוד מורכב ,ואם
אישה רוצה לקיים את המצווה לבדה,

“בגלל שלא היה
מקווה ביישוב
שלנו הפכתי
בעצם לבלנית
ניידת .נשים
שצריכות לטבול
מתקשרות אליי,
ואנחנו נוסעות
במכונית שלהן או
שלי לקיים את
המצווה” .ריקי
אוגול

צריך לכבד את זה כדי שזה לא ימנע
ממנה לחבב את המצווה .כבר יצא לי
לשמוע מנשים דתיות שהן לא אוהבות
את המצווה הזאת ,הן נכנסות מזה
לסטרס .אנחנו לא אמורות להיות גורם
שמגביר סטרס”.
חוץ מהעבודה במקווה אוגול גם כותבת
ומלחינה .באמתחתה למעלה מ־270
שירים ,שלושה דיסקים וכמה ספרי
ילדים שכתבה .בנוסף ,היא מעבירה
סדנאות אמנות מחומרים ממוחזרים
באוטובוס שנמצא מאחורי ביתה ,ומגדלת
באהבה ובמסירות את ששת ילדיה.
“כשהבת שלי התחתנה” ,היא נזכרת,
“זה לא היה ברור לי שהיא תבקש ממני
להיות הבלנית שלה ,אבל לה זה היה
מאוד ברור ,והיא אמרה‘ :אמא ,את תהיי
הבלנית שלי’ .זה מאוד ריגש אותי,
והיא גם זכתה לאמא זמרת שליוותה את
הטבילה הראשונה שלה בשירה”.
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מקווה
עושים
באהבה
שולה טאייב ,70 ,בלנית של מקווה
ורד יריחו ,חקלאית המגדלת תמרים
ומבעלי מסעדת “הצ’אנס האחרון”
בצומת אלמוג .נשואה ,אם לארבעה,
סבתא ל 10-נכדים ,מוורד יריחו

“מים זה חיים ,מים
מטהרים את האדם ,מים
מביאים אהבה ושלום”

“אני מחזיקה
לבד את המקווה.
אין לי צוות.
מנקה ,מכבסת,
ובמקרים
מסוימים נעזרת
במשפחה שלי.
אבל אני מאוד
אוהבת את זה
ומקבלת סיפוק
מהעבודה” .שולה
טאייב
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“נולדתי בטוניסיה ,ובגיל חמש עליתי
ארצה .גדלתי ביישוב קטן בשם פוריה
נווה עובד” ,מספרת שולה טאייב“ .את
בעלי הכרתי בזמן מלחמת ששת הימים
דרך חברה משותפת ,ואחרי שהתחתנו
גרנו בערד ,שהייתה אז עיר חדשה.
בשנת  1977אחי בא אליי ואמר לי
שהולכים לבנות יישוב ביריחו ,ו’בואי
נעלה מהר לשם’ .קסם לי הסיפור ,הגענו
לשם בחול המועד סוכות עם המשפחה,
וראיתי שממה .לא היה שם כלום .אמרתי
לאחי‘ :איפה היישוב?’ ,והוא אמר‘ :אל
תדאגי’ .יחד עם אנשים נוספים הקמנו
תחילה את מצפה יריחו .היינו שלוש
משפחות וכ־ 10רווקים .נתנו לנו גבעה,
היו שם צנחים וגולני שהתאמנו ,שמנו
דגל וככה בעצם נולד מצפה יריחו .אחר
כך כבר הביאו לנו גנרטור וקרוואנים”.
בשלב מאוחר יותר הייתה טאייב גם
שותפה להקמת ורד יריחו“ .מאוד
שמחתי להקים יישובים” ,היא מסבירה
את הסיפוק שבעניין“ ,היום כשאני עולה
לירושלים ורואה את מצפה יריחו זה
ממלא לי את הלב”.
טאייב היא בלנית כמעט  30שנה“ .בנינו
מקווה בוורד יריחו ,היה לנו מאוד חשוב
שיהיה מקווה ביישוב” ,היא מספרת.
“הייתה בלנית שעזבה את היישוב
וביקשו ממני להחליף אותה .הלכתי

לקורס ,למדתי את ההלכה והתחלתי
לעבוד .המקווה שלי הוא אזורי ,ומגיעים
אליו מכל הסביבה .אני לא יושבת
כל יום במקווה .זה מקווה שאת יכולה
להגיע אליו בכל שעה ,גם בלילה ,אין
הגבלת שעות .פשוט מתקשרים אליי
ומתאמים .אני מאוד אוהבת את הקשר
האישי שנוצר עם הנשים .הן באות אליי
ומתייעצות איתי לגבי כל מיני שאלות.
אני גם הולכת להשתלמויות של טהרת
המשפחה ,וכל הזמן מעשירה את עצמי”.
טאייב מספרת שלפני שלוש שנים
יצאה לפנסיה ,והבת שלה החליפה אותה
לתקופה מסוימת“ ,אבל די מהר חזרתי
לעבוד” ,היא מחייכת“ .זה מאוד חסר לי
ורציתי להמשיך לתרום לקהילה .אני
מחזיקה לבד את המקווה .אין לי צוות.
אני גם מנקה ,גם מכבסת ,ובמקרים
מסוימים נעזרת במשפחה שלי .אבל
אני מאוד אוהבת את זה ומקבלת סיפוק
מהעבודה .למשל ,הייתה לי כלה
חילונית מעין גדי שמאוד רצתה להגיע
אליי באופן אישי למקווה .אפילו עשיתי
לה חינה אצלי בבית ואני והבנות שלי
הלכנו איתה לטבילה במקווה וחגגנו לה.
ביקשתי ממנה שעד החופה לא תפגוש
את החתן שלה ,וזה היה מאוד מרגש
לראות איך היא ,שלא הכירה עד אז את
ההלכה ,הקפידה על כל הכללים” .

