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בלעבוסטע
כנס נשים חרדיות

כנס שנתי של נשות המגזר החרדי שבו מדגישים את משקלה של האישה בקבלת ההחלטות במשפחה 
החרדית. גם הספקים נותנים משקל גדול לשוק צרכני הולך וגדל

לענייני ק החלב  מועצת  יועצת  קרימולובסקי,  משפרה  הזמנה  יבלתי 
המגזר  נשות  של  ואפייה  בישול  לתערוכת  להגיע  החרדי,  המגזר 

החרדי באולם אירועים בבני ברק. 
מה אני אעשה בכנס נשים חרדיות? נכון, אני קרוב למסורת ובילדותי אף 
יודע  אף  ואני  בכל שבת  הכנסת  בבית  ביקרתי  גם  תורה,  בתלמוד  למדתי 

לקרוא בהפטרה, אבל זה מסוכן, לא?
אוכל  ואף  לאולם  שאכנס  תדאג  עליי,  תגן  שהיא  אותי  הרגיעה  שפרה 

להסתובב בין הנשים באירוע.

הכניסה הייתה מבטיחה, גברים רבים נראו באבטחה, ראו את כובע המאבק 
ונתנו  הפוטנציאל  זיהו את  ומיד  ישראלי"(  חלב  רק  )"בשבילי  ראשי  שעל 
אירוע   - "בלעבוסטע  על  הלבנה שבישרה  בקשת  עברתי  כך  להיכנס.  לי 

הבישול של השנה, תערוכת בישול ואפייה".

שיהיה ברור, במגזר החרדי, האישה היא בעלת הבית האמתית )עוד יותר( 
יותר לעבודה לפרנסת  יוצאת  לומד תורה, האישה  - בעוד שהגבר בעיקר 
המשפחה, עושה את הקניות, מבצעת את כל עבודות הבית המגוונות ואף 

מוצאת זמן לגדל גם את שמונת ילדיה - אשת חיל ממש!
זו הסיבה שהחברות המסחריות ואנשי הפרסום מפנים את כל המאמצים 
לאישה החרדית שמקבלת את ההחלטות הנוגעות להאכלת המשפחה. כך 
הדבר גם בתערוכה שאורגנה על ידי אישה נמרצת מאוד - מירי זורגר שאף 
כתבה כמה ספרי בישול ויש לה תכנית אישית ברדיו כל-חי שמשדר למגזר.
כך כתבה מירי בפתיחת החוברת הצבעונית שחולקה למשתתפים: "עברה 
שנה, שנה שאת, הבלעבוסטע המיוחדת, האמא היהודייה והמלכה של עם 
ישראל, המשכת לשאת את התפקיד והשליחות הכי חשובים עלי אדמות. 
ב"בלעבוסטע" את מוזמנת לאגור כוח, רעיונות, חוויות וטעמים שיסייעו 

לך להמשיך לנווט בשמחה ובהצלחה את הממלכה." 
מהר מאוד הבנתי שהתערוכה היא אירוע מסחרי לכל דבר ותפקידה למכור 
והרבה, לנשות המגזר. חברות המזון העיקריות רכשו ביתנים נפרדים )ממש 
כמו בכנס ירושלים שלנו( וכל אחת הציגה את המיוחד לה. הנשים מיששו, 

הריחו, טעמו ואף קנו מהמבחר שהוצע להן.
ולהצגת חברות שהסכימו  גדולה הוקמה להרצאות מוזמנות  במה מרכזית 
לשלם - הציגו את נפלאות הציוד ואמצעי העזר למטבח, תוספים מיוחדים 

לבישול ולאפייה והרבה אוכל שמוכר גם לנו.

האישה  תורה,  לומד  בעיקר  שהגבר  בעוד 
המשפחה,  לפרנסת  לעבודה  יותר  יוצאת 
עבודות  כל  את  מבצעת  הקניות,  את  עושה 
הבית המגוונות ואף מוצאת זמן לגדל גם את 

שמונת ילדיה - אשת חיל ממש!

נשים וגם נערות מכל הסביבה החרדית הגיעו למפגש שיש בו גם הרבה חוויות חברתיותהכניסה לאירוע בלעבוסטע
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מבין חברות החלב רק תנובה הציגה בשני ביתנים: ביתן הגבינות הלבנות 
עם טעמים וביתן חלב הסויה שיתרונו הגדול שהוא בכשרות פרווה וניתן 

לשלבו בכל תפריט. 
הדוגמיות  את  וטעמו  סביבו  הסתודדו  רבות  ונשים  ומרווח  גדול  הביתן 
על  גבינה  לטעום  לי  הוצע  אף  ולשמחתי  התקרבתי  אני  גם  להם.  שהכינו 

ביסקוויט וזו אכן, הייתה טעימה מאוד.
הבוקר  ארוחת  את  והדגימה  המרכזית  הבמה  על  הייתה  החלב  מועצת 
החלבית וחשיבותה לבריאות הילדים. הצגה שנייה הייתה על חשיבות החלב 

לנשים.

שתי ההרצאות נתנו על ידי הדיאטנית שרית עטייה ואחת מהן אף הועברה 
ברדיו קול-חי.

מאות נשים ישבו, בסבלנות רבה, על כסאות לבנים ושמעו את ההרצאות 
בעניין רב.

שפרה קרימולובסקי מייצגת כמה חברות מזון והגיעה להבטיח שהנוכחות 
שלהן תהיה מרשימה ויהיה סיקור הולם ברדיו ובעיתונות המגזרית.

מהרדיו  ועיתונאים  הפקה  אנשי  מציגים,  בעיקר,  היו  שהגיעו  הגברים 
ומהטלוויזיה. רדיו קול חי העביר את התכנים במשך שעתיים ביום והאירוע 

היווה חגיגה לכולם.
הנשים נפגשות, מחליפות חוויות, מחדשות קשרים ישנים ומעבירות כמה 

שעות בכיף גדול.

מערוץ 2 מרגיש  מנחם הורוביץ  הסתובבתי באירוע ובביתנים, ראיתי את 
בבית וכולם אחריו. גם אני קניתי כמה דברים לא נחוצים ותרמתי את חלקי 

להצלחת האירוע.

החרדי.  במגזר  הנשי  לקהל  שמיועד  דבר  לכל  מסחרי  אירוע   - לסיכום 
באריזות  אחרים,  צריכה  במוצרי  גם  אך  המזון,  בתחום  בעיקר  המוצרים 
גדולות, ובמחירים שמתאימים למשפחות גדולות ובעלות הכנסה שמתחת 

 .לממוצע

ההרצאות היו מעניינות לכל המשתתפות וכך גם החומר של מועצת החלב

בנות המגזר מדגמנות את מוצרי החלב של תנובה

סדנאות בישול ואפייה שזכו להקשבה גדולה

ביתן תנובה התמקד בגבינות הלבנות והמתובלות

שפרה ושרית  - נציגות מועצת החלב במגזר החרדי
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