בסיעתא דשמיא

יום הולדת
שנתיים
לעלון
מזל טוב!

הגיגים
נילי סגל

לכל איש יש שם
עונת הרישום על דלתה מתדפקת ,והאם המסורה ברגשה מתיצבת .ברשת גולשת ,מקלדת אוחזת ,ומתקתקת:
שם :מזל פורטונה חג לאילנות.
והנה ,מפליגה לה האם על כנפי זכרונות ,וחוזרת בעונג אל אותו רגע קסום ,בו החזיקה לראשונה את בכורתה .כמה
דומה היה סנטרה לזה של סבתא פורטונה היקרה! לא היה לה ספק ,כי את שמה תעניק ליורשת העצר ,ממשיכת
השושלת .אך כיצד תתן לבתה שם בלשון עם זר? נמלכה והוסיפה תרגומו וכך נקראה התינוקת “פורטונה מזל”.
ולמען ידעו דור אחרון ,תשא גם את השם החינני “חג לאילנות” ,שהרי בו נולדה ,בשעה טובה.
ההתמודדות לא פשוטה ,המשבצת קטנה והאותיות רבות .אך לבסוף הצליחה האם המסורה להקליד הכל .בשם
המשפחה צלחה את האתגר במיומנות ,והשחילה כך בדיוק :גורנישט-מיט-גורנישט.
ובעבר אחר של הרשת ,מלאה גם אם אחרת את השדות בדקדקנות :שם :תנחום (אבא שלה) ירחמיאל (אבא שלו)
יובל (למה מסכן ,צריך לסחוב רק שמות קשישים עם זקן לבן?) בשם המשפחה נתקלה במעט קושי ,אולם עם
מעט יצירתיות הצליחה לדחוף :עובדיה עוואד (עובדיה – זה בעברית ,עוואד – זה המקורית).
ויהי היום ,עת דודים הגיעה ,והשניים הגיעו לפרקם .זה את זו מצאו בחדוה ,נשברה צלחת ורבתה שם הנחת.
בגיל ורינה ,ללא היסוס ,פנו השניים לבית הדפוס ,וכה נכתב בהזמנה:

דבר תורה

עלון מס’  24אדר התשע”ה

ר’ טל שאוליאן

מילי דשטותא!
מהי השמחה? לפעמים אנו חיים בגישה סמויה שהשמחה היא מעין בונוס ,דבר שאפשר גם בלעדיו ,אך נחמד יותר
אתו .זה אגב ,התירוץ הרווח שלנו להישאר עצובים ,כביכול רציניים .האמת היא שהשמחה היא החמצן של הנשמה,
הבסיס לכל עבודת ה’ .כמו שלימדה תורה“ :תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב - ”...סיבת
הגלות היא לא שאדם לא עבד את ה’ ,אלא שהייתה זו עבודת ה’ חלשה ,עצובה כזו .עשיית המצוות כולן חייבת
להיות בשמחה ,או כדבריו המדויקים של ה’רציונליסט’ הגדול הרמב”ם“ -השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה
ואהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא ,”...לא משהו שבא ממילא ולא הידור מצווה ,אלא אחת מההלכות של
כל מצווה ומצווה .כאשר בראש המצוות כולן עומדת מצוות אהבת ה’ ,שבה אין אף פטור ,וכולם כולם חייבים בה
בכל זמן – שתהיה האהבה מלאה בלב .אם השמחה לנשמה [ואף לגוף] כחמצן ,אז רבי נחמן לימד שבמקרי קיצון
כשאתה ‘עצוב קריטי’ יש גם ‘שוקים חשמליים’ .אם אתה לא שמח דרך ה’מחשבה’ [אותיות ‘בשמחה’] ,אז תשמח
דרך הרגליים ,דרך עשיית שטויות עם הילדים ,הפעלת מוזיקה בקול גדול ,בריקוד סוער וכדומה.
השמחה הבריאה ,של כל השנה ,היא לאו דווקא פורימית ,היא שמחה ‘רגועה’ יותר כמו שמחה של סוכות למשל.
בפורים ,שהוא שיא הגלות ,וממילא שיא העצבות הלאומית ,יש שמחה גדולה שלא עוברת דרך מסגרת החיים
הרגילה .היא מלווה ב’שוקים חשמליים’ חזקים של ריקודים סוחפים ושתייה ,אך הכול הוא רק דרך להביאנו
לשמחה תמיד.
נשתדל להחיות נפשנו תמיד בשמחה אמתית ולהשתמש בעצת ה’מילי דשטותא’ שפורים מוסר לנו.

הנכם מוזמנים לשמחת נישואיהם של ילדינו
תנחום ירחמיאל יובל עב”ג פורטונה מזל חג לאילנות
ממשפחות עוואד עובדיה וגורנישט-מיט-גורנישט
וכדי להכניס את ההזמנה למעטפות ,קיפלו אותה בני הזוג שלוש שכבות לפחות..
על דלת ביתם של הזוג הצעיר נכתב בזו הלשון:
פה גרים
תנחום ירחמיאל יובל ופורטונה מזל חג לאילנות עובדיה עווואד גורנישט-מיט-גורנישט
(כי לא רצתה אשת החיל לותר על שם נעורים ,כך מקובל אצל הזוגות הנאורים)
וכדי לתלות את זה השלט ,הזמינו נגר שירחיב את הדלת.
כך חיו להם בשמחה ,אכלו ושתו ותלו כביסה ,הדיחו כלים ושטפו ת’רצפה ,ומלאו טפסים ביגיעה מרובה.
ויום אחד נולד להם בן .מה הרקיעה השמחה גבוה אל על ,ויקראו לו בשם :טל.

גרפיקה :אורה אלאלוף .עריכה לשונית :דינה בר ציון
הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

“שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו”
המצניע בתוך דבריו את הלשון הרע ואינו אומר בגלוי שום מילה מזיקה או פוגעת,
אלא שבכל זאת כוונתו היא שהדברים יגרמו נזק-הרי זה לשון הרע.
המלך רצה לבנות גשר גדול ולא היה לו התקציב הדרוש לכך .כדי לחסוך בכסף
הוא גזר על כל יהודי העיר לבנות לו את הגשר .הוא חילק את יהודי העיר למספר
קבוצות ובכל יום הוכרחה אחת הקבוצות לצאת לעבודת הבנייה בלא שקיבלו שכר בתמורה.
בוקר אחד החליט מר תפוחי כי הוא מעדיף לעסוק בתורה ולא להישמע להוראות המלך ,והוא לא יצא לעבודה.
אנשים אחדים התקנאו בו בשל כך ותכננו לפגוע בו.
”הי מה הבאת היום לארוחת צהריים?” קרא אחד מהם בקול רם” .תפוחים” ענה לו חברו.
כאשר שמע השומר שהיה ממונה עליהם את המילה תפוחים הוא נזכר במר תפוחי,
ושם לב שהוא לא הגיע לעבודה באותו יום .מיד שלח שוטרים לביתו וציווה עליהם להביאו בעל כרחו
(ע”פ ירושלמי פאה פרק א ,הלכה א)
זוהי דוגמה להגדרת לשון הרע בצנעה .שמו של מר תפוחי לא הוזכר במפורש .גם הכוונה לפגוע בו לא הייתה גלויה וחד
-משמעית .אולם הם התכוונו להזיק לו ,לכן גם התחבולה הערמומית לא משנה את העובדה שדבריהם היו לשון הרע.

טעמו וראו כי טוב

ושיהיה לבריאות!

חן צרפתי

סימנו של חודש אדר הוא שני דגים שפונים לשני צדדים שונים .אומרים שזו הסיבה שילידי חודש זה הם אנשים
מבולבלים ששני רצונות מנוגדים חיים בקרבם ומקשים עליהם לקבל החלטות.
האם זה נכון?! אולי כן ואולי לא .מותר לי לא להחליט .גם אני ילידת חודש אדר.
אני מלמדת את ילדיי שכל החיים שלנו מורכבים מהבחירות שלנו.
נסיעה משפחתית לסבא וסבתא שתוכננה זה מכבר מתגלה כעומדת מול נסיעה למחנה קיץ:
מה עדיף לי?? אמא!!! מה כדאי לי להחליט??
תבחרי ,אני עונה לה .אני לא יכולה להחליט בעניין הזה בשבילך .לאן את מעדיפה לנסוע?
הבן שלי חוזר משיעור ,עמוס במיני מתיקה:
מה כדאי לי לאכול? את זה או את זה? הוא מצביע על שני ממתקים שונים.
תבחר ,אני עונה לו .מה טעים לך יותר? גילוי נאות -אף אחד מן הממתקים לא ממש נראה לי .אם זה היה תלוי בי
הבחירה הזו בכלל לא הייתה עומדת על הפרק.
היום הבחירות קטנות -טיול ,ממתק וכדומה .בעוד כמה שנים ילדיי ימצאו את עצמם עם בחירות חשובות הרבה יותר-
עם מי להתחתן ,איפה לגור ,עבודה ,לאיזה בית ספר לשלוח את ילדיהם .אדם צריך לדעת לבחור בחייו .להעמיד את
כל השיקולים זה מול זה ולקבל החלטה אחת שאינה תמיד פשוטה .הכי חשוב זה לשמוח בהחלטה שלנו ולא לחיות
כל הזמן בהרגשה של החמצת יתר האפשרויות.

סלט חסה ברוטב חרדל ודבש
חסה
עגבנייה ומלפפון
סלסילת פטריות
גרעיני דלעת טבעיים
גרעיני חמנייה טבעיים
חמוציות

אופן ההכנה

 1כף דבש
 1כפית חרדל
 1כף שמן זית
 2שיני שום קצוצות
1כף מים
מלח

שוטפים היטב את החסה וחותכים את העלים לרצועות .חותכים
את המלפפון לעיגולים דקים .חותכים את העגבנייה לרבעים
וכל רבע לפרוסות דקות .חותכים את הפטריות לפרוסות דקות.
מוסיפים לירקות חופן גרעינים שחורים ,חופן גרעיני חמנייה
וחופן חמוציות.
בקערית קטנה מערבבים היטב את כל חומרי הרוטב :דבש +
חרדל  +שמן זית  +שום  +מים .מוסיפים את הרוטב לסלט רגע
לפני הארוחה כדי שהסלט יישאר רענן לארוחה.

נוהגים לאכול מיני זרעונים וקטניות בפורים ,זכר למאכל אסתר שאכלה בבית המלך כיון שלא רצתה לגעת בתבשילי
נכרים ואכלה זרעונים ,ככתוב‘ :וישנה ואת נערותיה לטוב’ ,כלומר ,שנה לה מאכלה כטוב בעיניה ( ספר התודעה).
זרעי פשתן שייכים למשפחת הזרעונים ועשירים בסיבים תזונתיים ולהלן יתרונותיהם:
א.תורמים לירידה במשקל.
ב.מועילים להרגשת השובע.
ג.מורידים את רמות הסוכר ומפחיתים את רמות השומנים בדם.
ד.משפיעים לטובה על פעילות המעיים ומפחיתים את הסיכון למחלות במעי הגס.
השימוש בזרעי הפשתן :מומלץ להשתמש בהם טחונים ולהוסיפם ליוגורט ,גבינות ,סלט ירקות ומרקים ,במינון של
 4 – 1כפיות ביום .מומלץ לשמור בקירור או הקפאה לשימוש ארוך טווח .חשוב לזכור שיחד עם צריכתם יש להגדיל
את כמות השתייה.
שיהיה לכולנו חורף נעים ובריא!!

קורות באורות
שיעור פרשת שבוע לבנות גן וא’
מתקיים מדי שבת בשעה 15:30
אצל משפחת ציון
הרב צב”י .5
וסגל -אנה פרנק  ,18לסרוגין.
כדאי להתעדכן בכל שבוע במייל
או בטל’
054-5770957

עוף עם ירקות ברוטב חמוץ-מתוק
חזה עוף (פרפר)
 1בצל גדול
 2גזר
פלפל בינוני מכל צבע שיש
 1/2כרוב חתוך דק
שומשום קלוי על מחבת
אטריות נודלס
רוטב סויה ,סילאן ,צ’ילי ,מיץ לימון
פפריקה
מלח  +פלפל

חגלה כהן

בע”ה מייד אחרי פורים
פתיחה חגיגית ברוב
פאר והדר של הספרייה
והמשחקייה .עקבו אחרי
הפרסומים.

ביום שני ,י”א באדר ,בשעה
 20:30נקיים באולם צור ערב
התחזקות מתוך חיוך בנושא
‘אתגרים באימהות’”.
עלות  ₪ 5לאישה.

אופן ההכנה

חותכים את חזה העוף לרצועות ארוכות ודקות ומטגנים עד
לסגירה .מוציאים מן המחבת.
באותה מחבת מטגנים את הבצל ואחרי מספר דקות
מוסיפים את הגזר והפלפלים.מבשלים כמה דקות ומוסיפים
את הכרוב.
חולטים את הנודלס במים רותחים למספר דקות ,מסננים
ומוסיפים למחבת.
מוסיפים את התבלינים והרטבים לפי הטעם .לא חייבים
להשתמש בכל הרטבים.
אחרי בישול לא ארוך ( כדי שהירקות לא יתרככו יותר מידי )
מוסיפים את השומשום הקלוי.
• כשמוסיפים את הכרוב ניתן להוסיף גם נבטים ,פלפל
חריף ,תירס ,פטריות .לפי טעמכם.

בתאבון!

תרומת ציוד  /רהיטים  /כסף
לטובת הספרייה-משחקייה
עדין רלוונטית ותתקבל בברכה.

מזל טוב לשרית סרור
ולמשפחתה להולדת הבן

פגשנו את ארץ ישראל מקרוב
בשיר ובסיפור עלייה מרתק .תודה
לכל המסייעות להצלחת הערב.
מספר הנשים שהשתתפו היה
מרשים ונשמח לראות השתתפות
דומה בערבים הבעל”ט.

למשפחת וינטה אתכם באבלכם על פטירת האב
מן השמים תנוחמנו
למשפחת שאוליאן אתכם באבלכם על פטירת האב
מן השמים תנוחמנו

בברכת פורים שמח!

