
בו  ימי האביב הפריחה והלבלוב. לאחר חג הפסח  ימי החורף הקרים בהם היינו ספונים בביתנו, מגיעים  לאחר 
הזדככנו מהחמץ השאור והגאווה מגיעה עיתנו - עת דודים, עת הגאולה. 

מתוך ימי הפסח אנו יוצאים אל ימי ספירת העומר. ימים בהם עם ישראל זוכה לעלייה רוחנית גדולה ומתוך מ”ט 
שערי טומאה עולה למ”ט שערי טהרה ולמעמד מתן תורה. ]למרות שלאחר האסון הלאומי של מות תלמידי רבי 

עקיבא נהגו קצת מנהגי אבלות[
בימים אלו עם ישראל זוכה לזקוף את קומתו הרוחנית, להתנער מחשכת ואימת הגלות, משעבוד וטומאת מצרים 

ולעמוד בגבורת ארי הצועד אל עבר הגאולה. 
“והבאתי אתכם אל הארץ ... ונתתי אותה לכם מורשה אני ידוד “

וכאז כן עתה, ומעשה אבות סימן לבנים  ו “ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות” )מיכה ז(
בחודש אייר אנו זוכים לשמוח בימי הגאולה. 

חג העצמאות בו קמה מדינתנו – ראשית צמיחת גאולתנו, ויום ירושלים – יום חזרתנו אל בית חיינו ומקום מקדשינו.
בתפילת שמונה עשרה אנו כורעים ב”ברוך” ,משתחווים ב”אתה” וזוקפים בשם ידוד.

 לכאורה היינו מצפים שכשנגיע לשם ידוד ניפול ונשתטח מלוא קומתנו ארצה?! 
מסביר המהר”ל שדווקא כשאנו מגיעים אל ריבונו של עולם אנו מזדקפים וזוקפים את מלוא קומתנו .

דומה שבימים אלו ,כבכל דור ודור ובפרט בדורנו זה אנו נדרשים לזקוף ולמתוח את קומתנו הרוחנית והלאומית. 
להנחיל לעצמינו ולילדינו תעצומות נפש,

     עוז ומתוכה ענווה.
           ענווה ומתוכה עוז וגבורה.

 עד אשר  “ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהֹדם ַרְגָליו”  )תהלים קלב(

רצים וחולפים ועוברים הימים
ואני מרגישה כבר על הפנים.

צריכה קצת איוורור
רוצה קצת שחרור.

יושבת עם הבעל, פותחים יומנים
וקובעים דייט בערב, בלי הקטנים.

נצא ונשב ונשתה בכיף
נשאיר את כולם ישנים

ועליהם תופקד בת השכנים.
כבר למחרת אני מתקשרת

ומתחילה לעבור מבת אחת לאחרת.
ואז מתגלה האמת המרה
וזו, גבירותיי, צרה צרורה.

ממש באותו ערב, בצביה- בת ים
אולפיזמון שווה, יהיו שם כולם.

ובאותו ערב, אללי אללי
יוצאות כל בנות צביה אך לא אלי.

ואני מוותרת על הדייט היפה
ומכינה לשנינו בבית קפה.

מישהי יכולה לעזור???

ובערב אחר, אין מה לעשות
אני מחליטה לערוך קניות.

הבעל מגיע, נצא יחדיו
צריך שמישהו את השקיות יסחב.
משכיבה את כולם, הם כבר ישנים

ומתקשרת אל בת השכנים.
ואז מתגלה האמת המרה
וזו, גבירותיי, צרה צרורה.

ממש באותו ערב בצביה- בת ים
ה- הכתרה, כזו שלא ראיתם מעולם.

ובאותו ערב, אללי אללי
יוצאות כל בנות צביה אך לא אלי.

מה לא עשיתי? 
הכל ניסיתי

הורדתי את הגיל המבוקש,
באמת!! לא בקלות אמרתי נואש
כנראה עברתי על כל בנות בת ים

אבל בייביסיטר בת שש כבר נראה לי מוגזם.
אחרי טלפונים אינספור

ואחרי שאחרון הסופרים כיבה את האור
רגע לפני שנכנסתי למיטה

גמלה בליבי החלטה-
מחר!! על הבוקר!! בפרצוף חביב

אשיג את רשימת הבנות מאולפנית תל אביב!!

ר’ נתנאל מטרידבר תורה

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

בסיעתא דשמיא

עלון מס’ 26 אייר התשע”ה

אין כל הצדקה והיתר לדבר לשון הרע, גם כאשר ההימנעות מכך עשויה לגרום הפסד כספי גדול.
אדם מחויב לוותר על כל רכושו ולא לעבור אפילו על איסור תורה אחד!

מעבידו של מר גולדברג דרש מהעובדים בבית מסחרו ללעוג למתחרהו, בעל בית מסחר סמוך, ולהעיר הערות בגנותו 
בפני הקונים. ככל שהפגיעה הייתה חריפה ועוקצנית יותר - כן גדל כבודו של אותו עובד בעיני המנהל.

מר גולדברג פוטר מעבודתו משום שסירב לדבר לשון הרע. אבדן הכנסתו של מר גולדברג עקב פיטוריו גרם לו ולמשפחתו 
קשיי פרנסה וסבל רב. אף על פי כן, אסור היה לו, אפילו בנסיבות אלו, לנהוג אחרת מכפי שנהג.

“שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו”

הגיגים

ב”ה סוף סוף זכינו להוציא את 
ספר הטלפונים הקהילתי לאור. 
מי שלא קיבל ומעוניין- מוזמן 
לפנות אליי במייל או לנייד. 

זאת ההזדמנות לבקש מחילה 
אישית גדולה מכל מי שנגרמה 

לו עוגמת נפש בפרק הזמן 
הארוך הזה...

מזל טוב למשפחת חזות נוריאל 
וקרן להולדת הבת

ב”ה זכינו לראות ספריה שלאט 
לאט מתרקמת ונבנית. בימים אלו 
אנו מוסיפים למדפינו את ספרי 
בית הספר אורות התורה. הנכם 

מוזמנים לבוא, להתרשם ולהנות. 
תודה גדולה למנהל בית הספר הרב 

יוסי אופנהיימר על הנכונות
ושת”פ המפרה

בעז”ה נצא לטיול השנתי השנה 
לאיזור קדומים בט”ו באייר בשעה 
15:30. עלות למשתתפת: 50 ₪ 
)מחייב( ניתן להירשם אצלי או 

אצל נורית רוקח: 050-9751557 
לא כדאי לפספס!!!

ביום שני, ב’ דר”ח אייר נשמע 
שיחה מפי ניצולת השואה:

הגב’ רות בנישטי
באולם צור בשעה 20:30

נוכחותכן חשובה

בערב יום העמצאות, בזמן התפילה 
בבית הכנסת המשחקיה תהיה 
פתוחה ואמהות מוזמנות ללכת 

לתפילה החגיגית...

מזל טוב למשפחת פנחס ר’ עמית 
ומוריה להולדת הבת

קורות באורות



זה היה בשעת אחר הצהריים נעימה. המסיבה בגן נגמרה לפני רגע קט ואנחנו, ילדים ואימהות, ניגשנו לטעום מן 
הכיבוד בחצר הגן. השיחה נסבה, איך לא, על הילדים ועל אוכל. שני נושאים שתמיד מחברים בין אימהות.

אחרי כמה דקות שיחה הגענו לארוחה הנעלמת ביותר ביום, הלא היא ארוחת הערב. 
כשהייתי אמא צעירה הייתי מגששת מעט בבושה אצל האימהות הותיקות מה הן נותנות לילדים לאכול בארוחת 
הערב. התלבטתי האם גם ארוחה זו, כמו ארוחת הצהריים, צריכה להיות ארוחה מלאה או שמספיק משהו קליל כדי 

לצאת ידי חובה.
באותה פגישה עם האימהות בחצר הגן העלתה אחת האימהות הצעירות את אותה שאלה שאני כבר הפסקתי להתחבט 
בה: “מה אתן מכינות לילדים לארוחת ערב?” היא שאלה. הופכת אותי באחת לאמא ותיקה שאפשר להתייעץ איתה. 
העפתי מבט לאמא הותיקה שעמדה לימיני. היא גיחכה ואמרה בשקט: “קורנפלקס עם חלב. אין לי כוח להכין משהו 

יותר מורכב והילדים לא מבקשים יותר מזה”.
העפתי מבט לאמא הותיקה שעמדה לשמאלי. “אני משתדלת להכין משהו שיושב בבטן” היא אמרה. “חביתה, ירקות 

עם גבינה ופרוסה. שאדע שלא הלכו לישון רעבים”.
“אני מסכימה גם עם איתה” הצבעתי לימיני “וגם איתה” הצבעתי לשמאלי. לארוחת ערב אין חוקים.

“תעשי טובה”, ביקשה האם המתלבטת “תפרסמי בעלון שלך מתכונים לארוחת ערב”.
“בע”ה. באחד העלונים, בלי נדר” אמרתי. מתלבטת אם אפשר לפרסם קורנפלקס עם חלב או חביתה.

“ושיהיו קלים להכנה. אין כוח לעבוד קשה בערב” 
“ופרווה”.

                       ביצה בקן

1 פרוסת לחם
1 ביצה

מלח
כף שמן לטיגון

?

              תפוחי אדמה בתנור

5 תפוחי אדמה בינוניים
1/4 כוס שמן זית

1 כף פפריקה מתוקה
מלח

1 כוס מים

אופן ההכנה
בצד.  ושומרים  הרך  החלק  את  הלחם  מפרוסת  מוציאים 
החלק ה’קשה’ של הפרוסה צריך להישאר סגור ולא להיפתח.

פותחים את הביצה לקערית ולא מערבבים.
מחממים במחבת את השמן וכשהוא חם מניחים את ה’קשה’ 
לצד  והופכים  רגעים  כמה  מטגנים  המחבת.  על  הלחם  של 

שני.
שופכים את הביצה לתוך הלחם שבמחבת ומטגנים על אש 

נמוכה עד שהביצה מוכנה.
ועוד  ששמרנו  הלחם  של  הרך  עם  ומגישים  מלח  בוזקים 

פרוסה לניגוב החלמון הנוזלי.

אופן ההכנה
לפרוסות  ואח”כ  לחצי  חותכים  האדמה,  תפוחי  את  מקלפים 
והתבלינים  ושופכים את השמן  מניחים בתבנית  בינוני.  בעובי 
על הכל. מערבבים בתוך התבנית, מוסיפים את המים, מכסים 

בנייר כסף ומכניסים לתנור שחומם מראש ל 200 מעלות. 
שיש  שעה  חצי  אחרי  לבדוק  כדאי  אחת.  שעה  במשך  אופים 
כן, זמן האפייה  ניתן להוסיף עוד. כמו  מספיק מים. אם חסר 

משתנה מעט לפי עובי פרוסות תפו”א. 
מגישים עם ירקות חתוכים.

נושא החודש: ארץ ישראל

בנים גן3-5ג’ אייר יום רביעי

בנות גן

בנים

בנות גן

3-5

6-9

3-5

פעילות לקראת יום ירושלים

יום הולדת

פעילות לקראת ל”ג בעומר

פעילות לקראת יום ירושלים

י’ אייר יום רביעי

י”ז אייר יום רביעי

כ”ד אייר יום רביעי

חגלה כהןושיהיה לבריאות!חן צרפתיטעמו וראו כי טוב
יום העצמאות מתקרב ואיתו תפילות ההודיה וההלל על חזרתנו לארץ ישראל והקמת מדינתנו היקרה.יחד עם 

אווירת השמחה הרוחנית ישנה גם ההתנהלות הגשמית המבוטאת ע”י ההמונים בריח הצלייה של בשר על האש 
ומכאן ישנם אשר קוראים ליום העצמאות בבדיחותה : יום העצמות.

־ככמו שנאמר – נפש בריאה בגוף בריא. העצמות צריכות להבנות ולהתחזק ע”מ לשאת את גופינו ולכך הסידן וויט
מין די חיוניים ביותר.

־רריכת הסידן חיונית לגופנו בכל שלב ושלב בחיים ומהווה מרכיב חשוב בבניית העצמות, השיניים, והכרחית לתה
־ייכי פירוק שומנים, חלבונים וקרישת הדם. לאנשים מבוגרים מסייעת למניעת איבוד עצם ולמניעת מחלת התדל

דלות העצם )אוסטיאופורוזיס( ועוזרת בתהליכים מטבוליים רבים. על כן חשוב מאוד לשמור על צריכת רמה יומית 
נאותה של סידן!

גורמים המעכבים ספיגת סידן : עישון, חסר במגנזיום, אלכוהול, עודף מלח
שתיית קפה - 30 דקות לפני או לאחר לקיחת סידן ועוד...

הסידן ניתן לצריכה דרך מוצרי החלב השונים ) במיוחד המועשרים (, סרדינים עם העצמות, חלב סויה, טחינה - 
עדיף משומשום מלא ) כף 1 שווה 131 מ”ג סידן (, זרעי פשתן, פירות וירקות ירוקים, קטניות כגון סויה ושעועית 

לבנה, אפונה וכדו’. הנבטת הקטניות מסייעת לשיפור זמינות הסידן – גם טעים וגם בריא!.
כמות הסידן המומלצת לצריכה ביום: גילאים 1 עד 3 – 500 מ”ג, גילאי 4 עד 8 –  800 מ”ג, גילאי 9 עד 18 - 1300 

מ”ג,  גילאי 19 עד  50  -  1000 מ”ג וגילאי 51 עד 80 -  1200 מ”ג.
לספיגה טובה יותר של הסידן יש להוסיף ויטמין די שתפקידו קליטת והוצאת סידן .  

ניתן לצורכו בטיפות בבתי מרקחת ולקבלו בדרך טבעית מהשמש בשהות בשעות השמש בחוץ עם חשיפה כמה 
שניתן )בגדרי הצניעות כמובן...(.

הכמות הרשמית שעליה ממליץ כיום משרד הבריאות היא 400 יחידות בין לאומיות ליום, אך על פי מחקרים 
חדשים ממליצים החוקרים על 1,000 עד 2,000 יחידות ויטמין D ליום. הרעלה של ויטמין D היא תופעה נדירה.

בנוסף לכך ישנה הפעילות הגופנית המשפרת יכולת קליטת סידן בעצמות ומומלצת לכל אדם.   חג עצמאות שמח 
לכל עמך ישראל!!!

בתאבון!

אני מאמינה שספרייה היא שער לעולם קסום, של הרפתקאות אין סופיות, כניסה לעולמות רחוקים, והתחברות 
אל חוויה מהנה שבין היתר מעשירה את ידיעותינו, ומשפרת את השפה שלנו. 

ב”ה הצלחנו להקים משחקיה וספריה תורנית, המהוות  מקום מרכזי וחוויתי עבור ילדי הקהילה. 
בין  בימי שני מתקיימת החלפת ספרים ומשחק חופשי  ורביעי.  בימי שני  הספריה- משחקייה שלנו  פתוחה 
ולאחר מכן החלפת ספרים ומשחק  בין 15:30-16:30  ובימי רביעי מתקיימת פעילות  השעות 16:00-18:00 
לגזור  “גפן” את התוכנית לחודש הקרוב, מומלץ  בין השעות 16:30-18:00 בכל חודש נפרסם בעלון  חופשי 
ולשמור. בסוף כל יום בספריה ‘מוכתרים’ ילדים שמקבלים כרטיס “סדרן ספריה”, את הכרטיסים הללו שומרים 

וכשצוברים 10 כרטיסים מקבלים פרס.
בספריה מופעלת תכנית עידוד קריאה בקרב הילדים- ישנו לוח עם משימות למלא לאחר שקוראים ספר. כל 

משימה מזכה בנקודה ,ומי שצובר הכי הרבה נקודות מקבל פרס שווה בסוף החודש. 
**אישה יולדת- זכאים ילדיה לכניסה חינם למשחקיה למשך שלושה חודשים. 

בואו בשמחה! 

דבר הספרנית

מקום

למגנט..


