
מדי שנה, אנו חוזרים בראש השנה על התפילות המלמדות כי ביום זה נקבע ונחרץ הדין לציבור וליחיד.
כיצד מלך העולם שליט  ניתן לסקור במבט לאחור  ורק אחרי שנים  לוטות בערפל  נראות העובדות  אמנם במשך השנה 

בעולמו והוא פועל לטוב ולמוטב עם עמים וארצות ציבורים ויחידים. 
מיוחדת היתה השנה הזו, האחרונה שבה יכולנו לראות בחוש ממש כיצד אדון העולם מכוון את עולמו, שבמרכזו ניצב עם 

ישראל, הן בתיקון המעשים והן בקידומה של הישועה, כאשר הרשעה כולה בעשן תכלה והגילולים עוברים מן הארץ. 
לנו חשוב להתבונן בעולמינו המיוחד, עולמם של ישראל עם הקודש, ולראות כיצד פועלת אותה השגחה של הקב”ה “כי 

גבהו שמים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם, ומחשבתי ממחשבתיכם.” )ישעיה נ”ה, ט’(

בסוף השנה הקודמת נראה עולמנו הפנימי קרוע ומסוכסך כאשר נפערו תהומות לכאורה, בין העולם החרדי לבין הציבור 
הדתי לאומי ושאר הציבור החילוני. נראה היה כי המאבק על זכויותיהם של לומדי התורה הוריד לטמיון שנים רבות שבהם 
נעשו מאמצים לשבירת מחיצות ולבניית גשרים בתוך בית ישראל. גם בתחום הארצי הלאומי נראתה נסיגה לאחור כאשר 
ממשלה שהיתה אמורה להיות ימנית, צעדה במרץ לקראת הסכם עם אויבינו במטרה לחלק את הארץ ושוב לחזור על 

מחזות מבישים של גירוש יהודים והרס יישובים. 

וכאן בחציה השני של השנה הסיר ה’ את המסכה והחל לגלות את שלטונו בארץ, חטיפת שלושת הנערים הקדושים שרק 
יום בהם  יותר התפרסמו מעלותיהם ומעלות משפחותיהם האציליות ענקי האמונה והביטחון בה’, שמונה עשר  מאוחר 
נעלמו אותם בחורי החמד הביאו בכנפיהם אלפי תפילות מכל החוגים בימים ובלילות שהפנו את מבטם לריבון העולמים 
שרק הוא יכול להציל ולהושיע, ימים אלו שברו מחיצות בתוך העם החזירו אחדות וקרבת לבבות והרימו את רוח ישראל 
כולו. הפעם ניכר הדבר גם לרחוקים כי כולנו מאמינים בני מאמינים וכולנו מצפים לישועה. בעקבות אותם הימים פרצה 
המלחמה עם אויבינו הרעים ובמהלכה נתגלו תחבולות ומזימות רשע שאיימו עלינו בזמן שהיינו שרויים בתמימות ובחלומות 
שוא על שקט ושלווה. במלחמה זו הגיעו לשיאים חדשים התפילות כלפי מרום ומסירות הנפש של חיילנו וכך באחת העלה 
הקב”ה את הארץ ואת העם כולו במנוף כביר שאיחד את עם ישראל בארץ ובתפוצות, ביטל את חלומות השוא ואת מחלות 
בכורך שמאהבתך  בנך  יעקב  עדת  בריתך,  בני  עמך  אנחנו  חיינו.  ומה  אנחנו  לזכור מה  לכולנו  ועזר  והשנאה,  המחלוקת 
שאהבת אותו קראת אותו ישראל וישורון. בכך הרימו הסערות הקשות את מדרגתנו הרוחנית לקראת השנה הבאה שבה 

עתיד הקב”ה להזריח עלינו אורות חדשים בקיבוץ גלויות, בתשובת העם, ובהשבת מלכות בית ישראל לשלמותה.

בקהילתנו זכינו השנה להמשך עבודת בניין חלקינו בתוך בית ישראל ההולך ונבנה, הישיבה הגבוהה עולה ופורחת בתים 
חדשים של אברכים הולכים ונבנים, בחורים נתגייסו לצבא, בו הם מוסיפים אורות בתוך כלל החיילים, אחרים השתחררו 
וחזרו לספסל הלימודים, תינוקות המבשרים תורה וישועה באו לעולם, הבנים בסניף אריאל זכו למבנה חדש הכולל מניין 
בישיבה  נוספה  חדשה  כיתה  לשימוש,  שהוכשר  בבי”ס  ספורט  אולם  הגנים,  לשאר  התווסף  ילדים  לגן  מבנה  לצעירים, 

הקטנה, בניין מגורים גבוה נוסף לשכונה, וזכינו שיו”ר המועצה הדתית ר’ נריה מגנזי הינו מחשובי מקימי הקהילה.
וב”ה שעשה לנו את כל אלה.

יתן ה’ ותתחדש עלינו שנה טובה, הבריאים יתמידו בבריאותם, החולים יתרפאו, בתים נוספים יוקמו, ילדי חמד נוספים 
יבואו לעולם, וקול התורה ישמע בעירנו, תורת ה’ ותורת ישראל ואהבתם גם יחד.

הובא לידינו מסר אישי ע”י אחת מנשות הקהילה-
הסיפור הזה הוא אמיתי. אני למדתי ממנו לקח גדול, ואני כותבת אותו כדי שגם אולי עוד אנשים ילמדו ממנו. 

בביתנו יש אינטרנט. כמובן, לא צריך להסביר את נחיצותו בימינו. עם זאת, בגלל הסכנה הגדולה ובגלל אזהרות 
שחלק  מגלים  אנו  קרובות  ולעתים  אתרים.  ללא  כמעט  ביותר,  הגבוהה  ברמה  מסונן  אינטרנט  התקנו  הרבנים, 

מהאתרים שאנו צריכים, לא מאושרים באינטרנט שלנו.
סמוכות.  רשתות  גם  קולט  כידוע,  והמחשב,  מסונן,  לא  אלחוטי  אינטרנט  יש  לשכנינו  פתרון:  מצאנו  כך  לצורך 
ביקשנו את רשותם, קיבלנו אותה ואת הסיסמה, והשתמשנו בתשתית שלהם כדי לגלוש באתרים שהיו נחוצים לנו. 
שכנינו טובי הלב הבהירו שאנו יכולים להשתמש בכל עת שנצטרך. והמחשב, כידוע גם כאן, “זוכר” את הסיסמה, 

ובכל פעם שהיה צורך, לחיצה קטנה הגלישה אותנו ברשת הפתוחה.
לילדינו, ובמיוחד לבוגרים שבהם, לא גילינו דרך זו, והסברנו כי השכנים הרשו לנו להשתמש לצורך מסוים, ואיננו 
יכולים להשתמש בזאת שוב. ובמקרים שהם בקשו, הצעתי להם לבקש את רשו’’ת השכנים, אך הם כמובן התבישו. 

את הגלישה החפשית בצענו בהחבא, כשאנו בודקים שאף אחד אינו מגלה את הסוד הנורא.
נורא כל  לילה אחד חלמתי חלום בעתה: בחלומי ראיתי את בני הגדול עושה מעשה שלא יעשה. המעשה היה 
כך, שהרגשתי שעולמי חרב עלי, שאיבדתי את בני, וכל החינוך שהשקענו בו ירד לטמיון. שאלתי אותו )בחלום(: 
מאיפה למדת דבר נורא כל כך? ענה לי בתמימות: מהאינטרנט. “אבל יש לנו אינטרנט חסום!” עניתי לו, והוא 
בחוסר הבנה ענה: אבל אפשר לגלוש דרך השכנים, גם אתם עשיתם את זה! תפסתי את ראשי: איך עשינו את זה? 

איך במו ידינו הרסנו את הילד הטהור שלנו? סתם בגלל צרכים מקומיים?! למה לא עצרנו קודם??
ההקלה הגדולה שהרגשתי, כשהתעוררתי וגליתי שהיה זה חלום, בלתי ניתנת לתיאור. תודה לך ה’, שהזהרת אותנו 

לפני שזה קרה באמת! אבל זהו. לא עשיתי עם זה כלום.
למחרת ניגשתי למחשב, וכדרכי, לחצתי על הכפתור המחבר אותנו לרשת השכנה. )כן, שכחתי מההחלטה שלי...(, 
והנה, הסיסמה נשכחה! המחשב לא שולף אותה מהזיכרון! אין בעיה, הסיסמה כתובה בפנקס! אבל, כאן ירד לי 
האסימון: הקב”ה מזהיר אותי בחלום ובהקיץ, מוחק סיסמאות מהמחשב, מכניס לי חלומות, הכל למען ילדי. זהו. 

באותו יום תלשתי והשמדתי את הסיסמה, ואין יותר אינטרנט פתוח. ואם צריך?  ה’ יעזור’

מו”ר הרב דוד חי הכהן דבר תורה

הגיגים

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

בסיעתא דשמיא

עלון מס’ 20 תשרי התשע”ה

חגלה כהןושיהיה לבריאות!
ראש השנה מתקרב, הראש של השנה, צריך שיעבור הכי טוב. גם הראש שלנו צריך להישמר בתפקוד תקין ובמלוא 

כוחו, אחרת...
ומי לא מכיר את כאבי הראש מהסיבות השונות וכמה הם מנטרלים אותנו...

רב הטיפולים הינם קומפרסים להנחה על הראש ולקשירה סביבו בזמן מנוחה בשכיבה כאשר הקשירה נעשית לצד 
הראש הדוקה אך לא לוחצת.

ג’ינג’ר טרי  ג’ינג’ר יבש או כפית  2 כפיות   ( ג’ינג’ר  ג’ינג’ר – מרתיחים כפית  אחד מסוגי הקומפרסים נעשה עם 
מגורד( בסיר עם כוס מים, טובלים את הבד וקושרים.

שתיית תה לבנדר – מוסיפים 2 כפיות פרחי לבנדר ) להשיג בחנויות טבע או בגינות ( לכוס מים רותחים, משרים 
למשך דקה-שתיים ומסננים. לשתות לפחות 2 כוסות ביום.  

                                                                                                                                        שנהיה לראש ולא לזנב !!!

קהילת אורות התורה מברכת את מו”ר הרב והרבנית שיחי’ בברכת שנה טובה
ומודה על כל ההשקעה והעמל בקהילה 



אצלי במטבח, ליד הכיור הבשרי, תלוי לוח שנה. אני חושבת שלא אגזים אם אומר שזהו אחד הדברים החשובים שמצויים 
במטבחי. כך, בשעת שטיפת כלים או הכנת איזשהו תבשיל אני יכולה להביט בו ולראות מה צופן לי היום הבא או השבוע 

הבא. הכל נרשם בו ומה שלא נרשם אחת דינו- לא להתקיים. כבר מזמן הפסקתי לסמוך רק על הזיכרון שלי. 
בלוח השנה של השנה שעוד רגע נגמרת כל עמוד מלא, סיכום של כל האירועים שעברו עלינו השנה. ואני מעלעלת 
בו ונזכרת: ימי הולדת של הילדים שלי ושל בני הדודים והאחים. ערבי נשים ושעות סיפור ומסיבות בגן ובבית הספר. 
ארוחת צהריים שצריכה להגיע ביום כלשהו ליולדת נרשמה גם היא כדי שאף אחד לא יישאר רעב. ופה התחלתי לספור 
שבועות )היה שווה!!( ותזכורת לתור שנקבע אצל הרופא. וגם תור לרופאת השיניים לי או לילדים. תהילים לילדים, קורס 
שעברתי. חתונה של גיסתי האהובה ואירוסין של גיס יקר ועוד אחד וחתונה וחתונה )שירבו שמחות בישראל(. בת מצווה 
של הבת הגדולה, ויום מיוחד שאומנם לא רשמתי אבל הוא מיוחד מאוד כי קיבלנו בו נשמה יקרה שנחצבה מתחת לכסא 
הכבוד והגיעה עד אלינו בשמחה גדולה. ‘מתחיל החופש הגדול’ ציינתי והקפתי בעיגול, כאילו שמישהו יתן לנו לשכוח. 

ולא שכחתי להקיף בעיגול גם מתי כל אחד מהילדים חוזר למסגרת- גן, בית ספר, אולפנה. 
זו והוא ממתין שם בסבלנות  בימים אלה קיבלתי לביתי לוח שנה לשנה הבעל”ט. תליתי אותו מתחת ללוח של שנה 
לשעתו. דפיו ישרים, אין אפילו נתז אחד שמכתים אותו. אני מסתכלת בו ותוהה לעצמי מה תביא איתה השנה הקרובה? 
מה ימלא את הלוח החדש הזה? ואני מאחלת לי ולנו ולכל עם ישראל שכל אחד יזכה למלא את לוח השנה שלו בשמחות 

ובאירועים טובים ונעימים. שהקב”ה ייתן לנו שמחה ונחת מכל הקרובים לנו ובעיקר מעצמנו.
מתכונים חגיגיים לגיוון הסעודות החגיגיות הרבות שצופן לנו חודש תשרי. אבל כדאי ואף מומלץ להכינם גם במשך 

השנה כי אוכל טוב משמח גם בשבתות ‘רגילות’.

כמעט שנתיים עברו מאז התחלתי בתפקידי כרכזת 
של קהילה כזו נהדרת.

שמסתופפת בצל הרב הדואג ומכוון
המרא דאתרא הרב דוד חי הכהן.
ניסיתי לענות על כל מיני צרכים

ברור לי כי נגעתי רק במעטים.
ערבי נשים, טיולים, עלונים

שעות סיפור, הצגות וירידים.
קייטנות, ספר הטלפונים והמייל,

על הכל תודה לא-ל!
רציתי ברגעי הפרידה

לומר לכל אחת מכן תודה!
על מילים חמות, עידוד ותמיכה,

על הירתמות לפרויקטים השונים בשמחה.
דעו כי יש כאן קהילה שאין בשום מקום,

)דבר שלא חושבים עליו ביום יום...(
כל משפחה פה חשובה ותורמת

לאווירת הקדושה בעיר המתרוממת.
לימדתן אותי רבות וכולי תפילה,
לראות בהמשך עשייה בקהילה.

                                                                                     אוהבת אתכן,
                                                                                      רנת וודקה.

מזל טוב למשפחת מנשה 
עמית ומיכל להולדת בנם 

יוסף חיים

תודה גדולה לדינה כהן ובנותיה 
המתוקות ולברוריה סיידה על שעת 

הסיפור המושקעת. תבורכנה

מזל טוב למשפחת צרפתי אמנון 
ואלין לנישואי איתי עם צאלה 

ובועז עם שירן

מזל טוב למשפחת האופט 
בנימין וחני להולדת יאיר 

יצחק

מזל טוב למשפחת אוחיון 
ר’ דניאל ואורה להולדת 

הנכד- בן לחני ובנימין

מזל טוב למשפחת וייס 
ר’ יחזקאל ופזית להולדת 

הבן הלל דביר

מזל טוב למשפחת חג’ג’ 
הרב מיכאל ורבקה 
להולדת הבת אילה

מזל טוב למשפחת שיראזי 
ערן ושני להולדת הבת יעל

מזל טוב למשפחת אוחיון 
דניאל ואורה לחתונת בנם 

דוד עם ספיר

לשון הרע על עצים ואבנים
“תניא... בוא ראה כמה גדול כח של לשון הרע. מהיכן? ממרגלים. ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך המוציא שם 

רע על חברו על אחת כמה וכמה”
חזל לומדים בקל וחומר שאם המעשה של המרגלים, שלא דיברו לשון הרע על אנשים אלא רק על דוממים, היה מעשה 

חמור כל כך- ודאי שחמור מאוד מעשהו של המדבר לשון הרע על אנשים, ועל כן ודאי שעליו להיענש בחומרה.
למה המדבר לשון הרע על עצים ואבנים נענש? הרי אף אחד לא נפגע ממנו, זה בסך הכל דומם?

התשובה היא שהפגם בלשון הרע אינו רק בכך שמישהו נפגע, אלא בעצם זה שהאדם מרגיל את עצמו להביט בעין רעה, 
ולדבר רע על המציאות.

המרגלים נכנסו לארץ וראו את יופייה ואת פרותיה המהודרים. אולם עינם הרעה ופחדם מפני העמים שישבו בארץ 
הביאו אותם להביט על כל דבר בצורה שלילית, וכתוצאה מזה יצאו דבריהם הנוראים על הארץ.

אנו חייבים להתרגל לא להיות כמו המרגלים, ולהביט תמיד על כל דבר, אפילו על דומם, בעין טובה וחיובית.

פסטרמה ביתית / דלית סרפרז
חזה הודו )פרפר(

רטבים אהובים
פפריקה מתוקה 

פפריקה חריפה )לא חייבים(
כמון 

כורכום 
אבקת שום

של  גדושה  וכף  קרים  במים  ההודו  חזה  את  משרים 
מלח למספר שעות.

מייבשים ומניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה
מחממים את התנור ל- 250 מעלות

ברטבים  הצדדים  משני  הפרפר  את  היטב  מתבלים 
ובכל התבלינים ומניחים בתבנית

מכסים את התבנית בנייר כסף ואופים כ-15 דקות
והופכים  הכסף  נייר  את  מסירים  התנור,  את  מכבים 
את ההודו לצד השני. מחזירים לתנור לא מכוסה עד 

שההודו מתקרר לגמרי. 
כשההודו קר פורסים אותו לפרוסות דקות, מסדרים 

בצלחת הגשה ומפזרים מעט פפריקה מתוקה. 
שומרים את הפסטרמה במקרר או במקפיא.

איזה  לשים  ואפשר  הם  כן  כשמם  אהובים  רטבים   •
רטבים  כמה  בין  לערבב  )מומלץ(  או  שאוהבים  רוטב 
למשל- דבש, סילאן, חרדל, צ’ילי מתוק, רוטב ברביקיו 

וכד’.

פרגיות מתוקות / שושי ששון
10-12 נתחי פרגיות )ירכי עוף ללא עצם(

1/2 כוס יין לבן )לא חובה(
1/2 כוס רוטב סויה

1/4 כוס רוטב צ’ילי מתוק
1/2 כוס סילאן

3 שיני שום כתושות
צרור כוסברה 

2 בצלים חתוכים לקוביות קטנות

מערבבים את כל החומרים ומשאירים שעתיים
במקרר, עדיף לילה שלם

אופים בתנור כשעה בחום של 180 מעלות.
ניתן להוסיף קוביות של בטטה לתערובת 

מומלץ להגיש עם אורז לבן

קורות באורות

“שומר פיו ולשונו,שומר מצרות נפשו” חן צרפתיטעמו וראו כי טוב

בתאבון!


